
Peter-Paul de Baar 

Een vuile oorlog 

GEUZEN EN SPANJOLEN IN AMSTERDAM 

Dagelijks zien we op de televisie de 

gruwelen in voonnalig]oegoslavië: 

platgebrande huizen, lijken langs de weg, 

drommen vluchtelingen. Ruim 400 jaar 

geleden, in het begin van de Tachtigjarige 

Oorlog, kon men dit soort beelden ook 

aanschouwen in en om Amsterdam. 

Natuurlijk, de jongste oorlog was die van 

1940-1945. Nederland werd bezet, met 

alle terreur van dien. Maar de eigenlijke 

gevechten duurden toen slechts vijf 

dagen en vonden bovendien vooral elders 

plaats: in Rotterdam en rond de Grebbe

berg. Eind 16de eeuw was het dil'ecte oor

logsgeweld voor de Amsterdammers vaak 

veel dichterbij. 

Het begrip Tachtigjarige Oorlog roept bij 

ouderen allerlei namen en jaartallen in de 

herinnering: Willem de Zwijger, Alva (die 

op 1 april zijn bril verloor), de geuzen, 

Leidens Ontzet, het Turfschip van Breda 

en 1600 Slag bij Nieuwpoort. Maar de 

jongere generaties kijken je bij die namen 

Het watenijke Noord-Holland was in de 16de eeuw een moeilijk ten·ein voor de 

Spaa11Se legers. Geheel boven ligt Hoom, dat net als Monnikendam en (buiten beeld) 

Enkhuizen en Medemblik een calvinistisch bolwerk was. De Spanjaarden beheersten 

alleen de route Haarlem-Amsterdam-Muiden-Utrecht. 

Panorama van Amste1·dam, rond 1550 getekend door Antoon van den Wijngaerde. 
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De Geldersekade en de Kloveniersburgwal vonnden de oostgrens, met buiten de muren 

de scheepswerven van de /,astage. In het westen loopt de stadsmuur langs het Singel tot 

de Regulierspoort, waarvan de Munttoren een restant is. De hoogste gebouwen zijn vlnr: 

de Oude Kerk, het oude stadhuis en de Nieuwe Kerk. 
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Af en toe drong het oorlogsgeweld door tot in 
de stad. Op 23 november 1577 slaagde een 

troepje geuzen geleid door kapitein Helling 
erin de Haarlemmerpoort in te komen en de 

Dam te berei�en. Omdat steun van andere 
geuzen uitbleef, werden ze door regerings

troepen weer de stad uitgejaagd. Er vielen 
zo'n 60 doden. Op deze door Frans Hogen
berg uitgegeven ets zien we op de achter

grond het oude stadhuis. 

veelal glazig aan. Waar die oorlog·eigen
lijk om ging, weet bijna niemand. En na 
vier eeuwen zijn zelfs de geleerden het 
daarover niet eens. Was het een strijd tus
sen 'Nederland' en Spanje? Voor vrijheid 
tegen onderdrukking? Van de burgerij 
tegen hooggeborenen? Protestanten tegen 
katholieken? Allemaal een beetje, is door
gaans de conclusie, maar ook niet méér 
dan dat. Want een eensgezinde Neder
landse natie bestond nog niet, een deel 
van de opstandelingen was zelf onder
drukker, de adel nam aanvankelijk juist 
het voortouw en maar een heel klein deel 
van de rebellen was overtuigd calvinist. 

Ons Amsterdam Juni 1999 
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De térm Tachtigjarige Oorlog {1568-1648) is trouwens ook wat in onbruik geraakt onder wetenschappers. Want de eerste (verbale) opstandigheid begon al in 1559. En er werd zeker niet 80 jaar achtereen gevochten. Sterker nog, toen in 1648 bij de Vrede van Munster Spanje de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden formeel erkende, was in Holland en Zeeland al zo'n 70 jaar geen slag meer geleverd. 

Kritiek op de katholieken 
In de oude lagere-schoolboekjes speelde tot 1578 Amsterdam geen enkele rol. Dat was wel logisch, want de latere hoofdstad des lands stond tot dan toe niet aan de kant van Willem van Oranje. de ·vader 
des vaderlands'. Pas nadat in 1585 de 
Spanjaarden Antwerpen onderwierpen 
kon Amsterdam 's werelds grootste han
delsstad worden en na 1600 de glorierijke 
stad van Rembrandt, Vondel, Descartes, 
de grachtengordel en het nieuwe stadhuis 
op de Dam. 
Toch is er ook over het Amsterdam van 
voor 1578 door historici veel geschreven. 
Een groot kenner van Amsterdam tijdens 

de Opstand is dr. Henk van Nierop, histori

cus aan de Universiteit van Amsterdam. !n 

1973 voltooide hij zijn geschiedenisstu�1e 

met een scriptie over de Beeldenst�rm m 

Amsterdam, die in 1978 als boek mtkwam. 

En onlangs verscheen Het verraad van het 

Noorderkwartier - oorlog, terreur en recht in de 

Nederlandse opstand. Decor van dit boek is 

vooral Noord-Holland benoorden het IJ. 

maar ook Amsterdam speelt er een grote 

rol in. 
"Amsterdam was een stad met zo'n 30.000 

inwoners. al tamelijk groot voor die tijd ... 

zegt Henk van Nierop. "In het westen was 

het Singel de grens. in het oosten de Kl� . 
veniersburgwal en in het zuiden het hmd1-
ge Muntplein. (De Munttoren is een res
tant van de Regulierspoort.) Het was een 
stad vol kerken en kloosters. al was niet 
iedereen meer goed katholiek. Sinds 1517 

had Amsterdam te maken met luthersen. 
wederdopers en vooral calvinisten. die de 
leer en organisatie van de katholieke kerk 
bekritiseerden. Maar dat kón zomaar niet. 
natuurlijk." 
In 1555 volgde Filips 11 zijn vader Karel v 
op als koning van Spanje en heer van de 
Bourgondische landen. waaronder de 
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Nederlanden. Hij trad veel strenger tegen 

de 'ketters' op en had sowieso weinig op 

met die noorderlingen. Het bestuur van 

de huidige Benelux liet hij sinds 1559 

over aan landvoogdes Margaretha van 

Parma. zijn halfzus. In 1559 begon de 

hoge adel (onder wie de jonge Willem van 

Nassau, prins van Oranje) te morren over 

Filips' beleid. De edelen voelden zich als 

adviseurs en regionale bestuurders niet 

serieus genomen. Later namen de lagere 

adel en vervolgens de burgerij het vaan

del over - ieder met eigen motieven. 

In Amsterdam heerste grote verdeeldheid. 

Van Nierop: ··Het oproer van de weder

dopers in 1535 mislukte weliswaar. maar 

de schrik zat erin. Het tolerante zittende 

stadsbestuur kreeg de schuld. Er kwam 

een nieuwe kliek aan de macht, uit steeds 

dezelfde streng-katholieke families. Ande

ren kwamen er niet meer aan te pas. In 

1564 werd dat zo'n 70 vooruitstrevender 

kooplieden en ondernemers te dol. Zij 

boelen de landvoogdes een lange brief 

aan, waarin ze het stadsbestuur beticht

ten van vriendjespolitiek. belemmering 

van de handel. slecht onderhoud van de 

stad en nog veel meer. Met succes: Marga

retha dwong de zittende bestuurders 

meer te luisteren naar vooraanstaande 

burgers uit andere kring. Enkelen waren 

calvinist. maar lang niet allemaal." 

De Beeldenstonn 

In 1565 kreeg de landvoogcle� in Brussel 

wéér een smeekschrift, nu van een groot 

176 

De eerste Amsterdamse hage

preken (illegale protestantse 

predikaties in de openlucht) 

vonden in juli en augustus 

1566 plaats dichtbij het 

Km1:uizerklooster. Dat lag 

buiten de oude Haarlemmer

poort aan het Singel. 

Claesz Jansz Visscher tekende 

het verlaten klooster in 1607, 

kort voor· de Jordaan werd 

gebouwd. 

aantal oppositionele Nederlandse edelen. land 'hagepreken' te houden. illegale bij-

Een Franse adviseur van Margaretha eenkomsten in de openlucht. De eerste bij 

noemde ze smalend "des gueux" (bede- Amsterdam was op 31 juli 1566 en honcler-

laars) en prompt werd 'geus· een erenaam den mensen stroomden de Haarlemmer-

voor iedere opstandeling. De calvinisten poort uit om te luisteren naar Jan Arentsz, 

werden geleidelijk brutaler. In de zomer een mandenmaker uit Hoorn. De volgende 

van 1566 begonnen ze her en der in Hol- hagepreken trokken nog meer volk en de 

Beeldenstom1 in de Oucle Kerk, 

23 augustus 1566. Volgens de 

memoires van de calvinistische 

koopman Laurens Reael barstte 

het tumult uit nadat een vrouw 

tijdens een katholieke cloop

dienst haar pantoffel naar een 

Mmiabeeld gooide. Op deze 

J Sde-eeuwse ets zien we haar 

echter haar slof gooien naar 

een beeld van de (toch al 

zo geplaagde) gekmisigde 

Christus. 

E(•n vu1k oorlog 

w 
.ë 
lè "' ., 
., ., 

7 



schout durfde er niet tegen op te treden. 
Die zomer gebeurden er in Vlaanderen 
nog veel schokkender dingen. Op 10 
augustus waren daar de eerste kerken 
geplunderd en van heiligenbeelden ont
daan. Deze Beeldenstorm sloeg over naar 
het noorden. Op 23 augustus kwamen 
Antwerpse kooplieden in An1sterdam ver
tellen wat ginds gebeurd was en lieten 
brokjes ma1111er zien. De burgemeesters 
sommeerden de geestelijkheid heiligen
beelden, kelken en dergelijke in veilig
heid te brengen. Toen het gewone volk 
stoeten priesters en monniken met kost
baarheden over straat zag lopen, sloeg de 
sensatiezucht toe. Nieuwsgierigen holden 
die middag naa,r de Oude Kerk, waar een 
doopdienst gaande was. Er klonken spot
tende uitroepen en al snel begon men 
beelden neer te halen. De schutterij gwep 
in, maar toen was al een meisje dood
gedrukt in het tumult. Op 26 september 
volgde een tweede beeldenstorm, nu in 
het Minderbroedersklooster (bij de 
Nieuwmarkt) en daags daarna in het Kar
tuizerklooster, net buiten de stad. De 
monniken redden het vege lijf, maar alles 
werd kort en klein geslagen en daarna 
stortten de beeldenstormers zich op de 
voedsel· en drankvoorraden. Die beelden
stormers waren zeker niet alleen uitge
hongerde Amsterdammers. Toen Van 
Nierop met Michiel Wagenaar de persona
lia van de veroordeelden naploos, bleek 
dat ze uit alle standen kwamen: de helft 
had een eigen huis. 

Het geschrokken stadsbestuur deed flinke 
concessies: de protestanten kregen zelfs 
voor hun diensten de kerk van het Min
derbroedersklooster ter beschikking. 

on� Am�tt.'rd,1m 1u111 1999 

Maar Filips 11 was laaiend. Hij verving 
Margaretha in 1567 door de topmilitair 
don Fernando Alvarez de Toledo, hertog 
van Alva, die de orde moest herstellen en 
de schuldigen straffen. Alva stelde de 
Raad van beroerten in, bijgenaamd de 
Bloedraad. Die velde honderden dood
vonnissen, maar de meeste veroordeelden 
waren bijtijds gevlucht. vooral naar Duits
land. Willem van Oranje week uit naar 
zijn Duitse stamslot Dillenburg en maak
te daar allerlei invasieplannen. Op de slag 
bij Heiligerlee in 1568 na mislukte alles -
tot op 1 april 1572 de 'watergeuzen· (door 
Willem geronselde piraten) bijna per 
ongeluk Den Briel veroverden. Kort daar
op koos Vlissingen partij voor de prins, in 
juni sloot Enkhuizen zich spontaan aan 
en in rap tempo volgden vrijwillig of 
gedwongen alle Hollandse en Zeeuwse 
steden. uitgezonderd Middelburg, Goes en 
Amsterdam. 

Van twee kwaden de minst erge 

Waarom Amsterdam Filips Il trouw bleet: 
is volgens Van Nierop nooit goed onder
zocht. "Maar ik denk dat de gezagsgetrou
we Amsterdamse burgemeesters het 
gewoon slimmer hebben gespeeld dan 
bijvoorbeeld hun collega's in Enkhuizen. 
De laatsten rustten een vloot uit om Den 
Briel te heroveren en boden de Spaanse 
soldaten onderdak in de stad. De Enhuize
naren waren woest en lieten dan liever de 
geuzen binnen. Niet dat ze zo graag in 
opstand kwamen. maar een Spaans garni
zoen herbergen was nóg erger. Op het IJ 
lag ook een regeringsvloot. maar hier 
moc:ht het Spaanse krijgsvolk de stad niet 
in. En daardoor hielden zij de steun van 

Talloze details over het leven van Amsterdam 
in de roerige jaren 1572-1578 danken we 

aan het dagboek van broeder Wouter 

Jacobsz. Deze Goudse prior vond in juli 1572 
onderdak in het Sint Agnietenklooster op 

de Oudezijds Voorburgwal, waar nu het 
universiteitsmuseum is gevestigd. De prent 

toont het klooster vanaf de Oudezijds Achter
burgwal. De huizen op de voorgrond op 

de Achterburgwal dragen nu de nummers 
186-208. 

de burgerij. want die wilde gewoon geen 
vreemde troepen in de stad - watergeuzen 
noch Spanjaarden. Pas toen de geuzen 
An1sterdam aanvielen werden mondjes
maat regeringssoldaten toegelaten. naast 
het eigen legertje dat Amsterdam geron
seld had." 
Al gauw merkte Amsterdam de gevolgen 
van haar keuze. De opstandige steden 
Hoorn. Enkhuizen en Medemblik legden de 
scheepvaart over de Zuiderzee goeddeels 
lam. wat rampzalige gevolgen had voor de 
handel. lnntssen probeerden de opstande
lingen Amsterdam aan hun kant te krijgen. 
Geuzenkapitein Lumey belegerde in augus
tus 1572 de stad vergeefs van alle kanten. 
en in 1573 probeerde zijn collega Sonoy 
het drie keer via de Diemerzeedijk. Die 
zomer werd her isolement van de stad iets 
minder doordat de Spanjaarden Naarden 
en Haarlem heroverden. Tijdens het lang
durige beleg van Haarlem werden de 
Spaanse troepen via Amsterdam bevoor
raad en gewonde soldaten werden er ver
pleegd. Vanwege die ·collaboratie' noem
den de opstandelingen Amsterdam ook wel 
Moorddam. "Holland wa; in tweecn ver
deeld." legt Van Nierop uil. "Een sm,tlle 
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zone, van Haarlem over Amsterdam naar 
Utrecht, waar veel garnizoenen lagen. 
was nog in handen van de regering. De 
geuzen probeerden dat lint als het ware 
steeds door te knippen, met aanvallen 
vanuit het noorden en zuiden. Maar de 
Amsterdammers en regeringstroepen 
wisten ze steeds terug te dringen.·· 
Op 8 augustus 1573 kwam Alva zelf naar 
Amsterdam. Hij logeerde bij houtkoper 
Jan Persijn in de Warmoesstraat (nu num
mer 163). Al snel kwam hij in de proble
men, omdat zijn troepen eindelijk soldij 
eisten maar Filips geen geld stuurde: die 
voerde tegelijk oorlog tegen de Turken en 
de Fransen. Leningen kon hij in Amster
dam niet meer krijgen. Op 26 oktober 
sclu·eef hij aan de koning: "Het zeevolk, 
meer dan 2000 in getal, drong bij mij 't 
huis binnen en eiste betaling van twee 
maanden net zo'n brutaliteit, dat ik een 
ogenblik vreesde mijn gezag geheel mis
kend te zien." Donderdagmorgen 29 okto
ber 1573, vóór zonsopgang. vluchtte Alva 
voor zijn schuldeisers en eigen soldaten 
de stad uit. 

Geroofde koeien opvissen 

Hoe de oorlog in Amsterdam beleefd 
werd, welen we dankzij het unieke dag
boek van broeder Wouter Jacobsz. Deze 
uit Gouda gevluchte prior (abt) vond op 

geestelijk leiding wilde blijven geven. 
Voor zover ik kan nagaan is hij zeer 
betrouwbaar; hij meldt gebeurtenissen 
ook als hij ze niet kan duiden. En zelfs 
vraagt hij zich ergens af of God eigenlijk 
nog wel aan zijn kant staat. Uit zijn dag
boek blijkt hoeveel ellende de blokkade 
van Amsterdam veroorzaakte." 
Een greep uit Wouters aantekeningen, 
kort samengevat: 
10 november 1572: Op de Volewijk over 
het IJ lopen geuzen die met bebloede 
degens zwaaien en dreigende taal roepen. 
23 november 1572: De schamele luiden 
gingen gisteren naar het Diemermeer om 
er verdronken koeien uit te halen. De 

9 juli onderdak in hel Sint Agnietenkloos
ter op de Oudezijcls Voorburgwal en daar 
begon hij zijn dagboek. Van Nierop las i 
hc1 gef�1scineerd. "Volgen� 1nij schreef hij ffi 
het voor zijn Goudse broeders. die hij ! 
noodgedwongen niet meer zag maar toch ! 
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De gehate hertog van Alva 

kwam in een moeilijk parket 

omdat koning Filips Il hem 

nauwelijks geld stuurde. Daar

door begonnen de Spaanse 

troepen te muiten en bouwde 

de l1ertog steeds meer schulden 

op bij de Amsterdamse elite. 

Op 29 oktober 1573 ontvluchtte 

Alva zijn schuldeisers. Nicolaas 

van der Waay verbeeldde in de 

19de eeuw Alva 's laatste rit 

door Amsterdam, langs de 

Buitenkant (P1ins Hendrik

kade}. 

geuzen hadden die beesten van de boeren 
geroofd, maar ze waren door het ijs 
gezakt. Dat ze nu door de armen werden 
opgevist en opgegeten. geeft wel aan hoe
veel honger er is. 
13 december 1572: Men zegt dat in Hoorn 
drie priesters zijn opgehangen en de ldoos
ters worden afgebroken. 

Op 30 december 1572 veroverde het Spaanse 

leger (waarin overigens vooral Duitse en 

Nederlandse huurlingen dierrderrJ het opstan

dige Naarden en richtte er een bloedbad aan. 

Dat was voor Amsterdam een reden te meer 

om voorlopig niet aan de opstand deel te 

nemen. 
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19 december 1572: Het Agnietenklooster 

(Wouter Jacobsz' woonstee) krijgt twee 

soldaten met hun vrouwen ingekwar

tierd. Eerder stonden hier ruim een week 

zeven paarden. En dat te1wijl het klooster 

al gastvrijheid biedt aan vele katholieke 

vluchtelingen uit de opstandige gebieden. 
11 januari 1573: Op de Dam groot 

gedrang bij een bakkerij. "Ik hoorde er 

een zeggen dat hij drie uur had gestaan 

om aan brood te komen." 

22 maart 1573. pasen: In Amsterdam zijn 
vandaag de pastoor van Medemblik en die 

van een plaats daar dichtbij gestorven. 

Ook zij waren ballingen die hun hele 

inkomen kwijt waren. De pastoor van 

Medemblik kon geen herberg krijgen en 

vond een plek in de kooi van een oorlogs

schip, waar hij nu dood werd gevonden. 

weggekwijnd door de honger. 
23 oktober 1573: Een jongen van tien is 
doodgegooid met een steen. toen hij met 

anderen 'geusje en karclinaaltje' speelde. 
25 november 1573: Een wanhopige vrouw 

is van de Oude Brug in het water van het 

Damrak gesprongen en verdronken. 

22 februari 1574: Waterland is platge· 

brand. Meer clan 300 beesten zijn geroofcl 

en naar Haarlem gebracht. 

Van Nierop: "De stad zat vol katholieken 
uit Noord-Holland, vluchtelingen voor de 

geuzen. Tijdens het beleg van Haarlem 

kwamen er veel boeren uit het gebied 

tussen Amsterdam en Haarlem bij. Want 

de Spaanse belegeraars. leefden hier 'op 

de boer' - ze werden ingekwartierd, net 
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als de geuzensoldaten elders. Ook sloop· 
ten ze botweg de boerenhuizen om aan 
brand- en bouwhout te komen, want 
bomen stonden er destijds nauwelijks in 
het drassige Holland. Dus die boeren 
vluchtten naar Amsterdam. Mét alle hooi 
en beesten die ze nog hadden, maar zon
der een rooie cent! Op 21 juli 1573 haalde 
het Agnietenklooster, net als andere 
kloosters. het eigen vee veiligheidshalve 
binnen de stadsmuren. De stad was vol 
beesten en volgens Wouter Jacobsz 
'maakten ze zo'n gestadig geloei dat het 
een stenen ha1t ontfe1mcle'. En clan die 
stank!" 

Asielzoekers gewantrouwd 
De vluchtelingen hadden meestal geen 
geld en geen werk. Van Nierop: "Daar 
komt nog bij dat ze gewantrouwd wer
den, als mogelijke verraders. Je weet niet 
wie ze zijn. Misschien zetten ze wel stie
kem de deur open voor de geuzen! Dat 
vond ik heel schrijnend, die dubbele hou
ding ten opzichte van die asielzoekers. 
Dat blijkt uit verschillende bepalingen: 
alle vluchtelingen moesten een z k a rogge meenemen, maar er stond niet bij waar ze die vandaan moesten halen. En ze moesten de burgemeesters een v kl 

. er anng kunnen tonen van de pastoor en de schout van hun vorige woonpla t d 'a s, at ze vrome en oppassende burgers Waren Maar ja, wat als die pastoor was vermoord of gevlucht? Een van de zieligst . e verhalen m het dagboek van WouterJac b . o sz 1s wel 

dat van de zingende non. Die !...-wam uit 
een rijk Hoorns klooster en ging in 
Amsterdam de huizen van rijke burgers 
langs om te zingen voor een stuk brood. 

Maar pas als het donker was, want ze 

schaamde zich zo." 

Wat oorlog betekent, zag Wouter Jacobsz 

duidelijk toen hij na de overgave van Haar· 

lem in juli 1573 een bezoek bracht aan 

kloosterlingen in Haarlem. Hij schreef: 

"Ik zag zeer weinig huizen tussen Haarlem 

en Amsterdam die niet verbrand waren. 

Ik zag ook onderweg. tussen kadavers van 

beesten die hier en daar lagen, een naakt 

lijk in het midden van de weg liggen, nage

noeg in het spoor van de wagens. Deze was 

geheel door de zon verdord, vrijwel geplet, 

zodat een bedaard mens moest schrikken 

als hij dit zag." 

Getuigenissen als deze hebben Van Nierop 

doordrongen van het relatieve belang van 

alle discussies over het waarom van de 

Tachtigjarige Oorlog. De meeste inwoners 

van de betrokken gebieden waren daarin 

volstrekt niet geïnteresseerd. Ze kwamen 

niet in opstand, maar de Opstand was een 

ramp die hen overkwam. Ze wilden alleen 

maar dat die nachtmenie zo snel mogelijk 

ophield. Voor Amsterdam was dat in 1578 

zo ver. toen het stadsbestuur alsnog 
zwichtte voor de geuzen. Holland was weer 

één. de Zuiderzee lag weer open en binnen 

korte tijd was Amsterdam weer de grootste 

handelsstad van Holland. • 

In juni J 573 bezeite gt'uzen

leider Sonoy voor de derde keer 

de Dieme1·zeedijk bij de lpen

slorersluis. De dijk werd door

grnven en van schansen voor

zien. De geuzen hooptt'II zo 

van her Ij over het Diemen11ecr 

/nu Nieuwe Diep/Watergrnafs

meer) en de Amstel A111stcrdrm1 

te bereiken. Maar Amsterda,11-

se oorlogssc/1ept'11 O/J hel meer 

beletten dat. /11 _juli blies Sonoy 

de aftocht. Op deze ets uit 1 622 

,war t!en prent vnn Frans 

l·logenberg zien we rechts hel 

(/. links hel Die111em1ee1· en 

de Amstel rn in rk verft' 

A111sterda111. 
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