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Samenvatting 

 

Hoewel het veronderstellen van een nationale Nederlandse identiteit en het uitdragen hiervan via 

geobjectiveerde culturele uitingsvormen die het verre verleden als thematisch uitgangspunt hebben niet 

uniek is, is het opmerkelijk dat Thea Beckman deze aanname in het naschrift van haar in de Tachtigjarige 

Oorlog gesitueerde jeugdroman De val van de Vredeborch (1988) onderschrijft door te zeggen dat de 

hoofdpersoon Catharina ‘zo oer-Nederlands’ is. In dit eindwerkstuk wordt de manier waarop deze 

veronderstelde ‘oer-Nederlandse’ identiteit gestalte krijgt aan de hand van de volgende 

onderzoeksvraag onderzocht: Hoe en waarom gebruikt Beckman in De val van de Vredeborch een 

episode uit de Tachtigjarige Oorlog om ‘oer-Nederlandsheid’ te concretiseren?  Om deze 

onderzoeksvraag te beantwoorden worden twee aan elkaar gerelateerde onderzoeken uitgevoerd. 

Allereerst wordt met behulp van technieken als vertellen en focalisatie onderzocht wat ‘oer-Nederlands’ 

is en hoe dit in de roman De val van de Vredeborch geconcretiseerd wordt. Aangezien Beckman in het 

naschrift van de roman aangeeft dat de mensen uit het boek, dus ook Catharina die in andere teksten 

voornamelijk onder de naam Trijn van Leemput bekend is, echt bestaan hebben, wordt daarna gekeken 

hoe de roman met Trijn van Leemput als cultural memory omgaat. 

Naast de concretisering van ‘oer-Nederlandsheid’ door bepaalde eigenschappen wel of juist niet 

aan Nederlanders toe te schijven en de determinatie van ‘wij zijn dit’ en ‘zij zijn dat’, wordt ‘oer-

Nederlandsheid’ door middel van de directe, indirecte en analoge karakterisering van de ‘oer-

Nederlandse’ Catharina geconcretiseerd. Zowel de karakterisering van Catharina als de typering van 

Nederlanders, die grotendeels op basis van eigenschappen van Catharina en haar man Jan gerealiseerd 

wordt, komen via meerdere focalisatoren en diverse manieren van vertellen tot stand. 

Dat Beckman in De val van de Vredeborch juist de beeldvorming rond Trijn van Leemput en haar 

rol in de afbraak van kasteel Vredenburg gebruikt om ‘oer-Nederlandsheid’ te concretiseren,  kan 

verklaard worden door Beckmans voorkeur voor hoofdpersonen die zich niet makkelijk laten 

intimideren, en haar wil om duidelijk te maken dat ook vrouwen een rol hebben gespeeld in de 

geschiedenis. Aangezien Trijn van Leemput counter-memory is en de historiciteit van de marginaal 

overgeleverde teksten over Trijns daad betwijfeld wordt, kon Beckman de fictionele vrijheid die gepaard 

gaat met het literaire genre ten dienste van het toegankelijk maken van counter-memory omtrent een 

vrouw uitbuiten, zonder daarbij haar eigen opvatting omtrent geschiedvervalsing te overschrijden.  
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Aanleiding 

 

Prinses Máxima kreeg het in 2007 flink te verduren toen ze in een toespraak aangaf dat ze de 

Nederlandse identiteit niet had gevonden en dé Nederlander volgens haar niet bestaat.1 Hoewel ze 

naderhand verklaarde dat ze Nederland hiermee juist ‘een groot compliment [wilde] maken,’2 

veroorzaakte haar uitspraak veel ophef en werd deze zelfs als gevaarlijk beschouwd.3 Afgezien van de 

kritiek op Máxima’s rol tijdens de presentatie van het rapport Identificatie met Nederland,4 blijkt uit de 

intensiteit van de reacties naar aanleiding van haar uitspraak dat er wel een nationaal ‘wij’-gevoel 

bestaat of gewenst is. Het vermogen dat ons in staat stelt tot het vormen van een dergelijk collectief 

bewustzijn of identiteit is memory.5 Naast alledaagse communicatie kunnen geobjectiveerde culturele 

uitingen, zoals afbeeldingen, gebouwen, monumenten, ceremonies, teksten en landschappen als dragers 

van deze memory functioneren.6  

  Met drie historische films in vier jaar tijd7 en een vijfde over Willem van Oranje in de maak,8 

blijken de zestiende en zeventiende eeuw voor Nederlandse filmmakers de afgelopen jaren een grote 

inspiratiebron die hen de ruimte biedt om het door de politiek gepropagandeerde beeld van Nederland 

als handelsnatie en als land dat voortvarend is door apolitiek ondernemerschap en het politiek geloof 

waarbij pragmatisme boven overtuiging gaat te bekrachtigen.9 Het vermaak dat een dergelijke film de 

kijkers biedt, gaat zodoende gepaard met het toe-eigenen van een Nederlandse identiteit. Dit 

veronderstellen van een Nederlandse identiteit en het uitdragen hiervan via geobjectiveerde culturele 

uitingsvormen die het verre verleden als thematisch uitgangspunt hebben, is geen uitvinding van de 

                                                           
1
 Koninklijk Huis, 24 september 2007. 

2
 NOS, 2 augustus 2011. 

3
 Verkuyten 2010, 8. 

4
 In haar inleiding onderstreepte ze een conclusie uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR rapport nr. 79), waardoor het volgens critici leek alsof het advies van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid ook haar advies was. Daarnaast zorgde haar actieve deelname aan de presentatie 
van het politiek gevoelige rapport er volgens critici voor dat het leek alsof ze politiek bedreef. Zie: Benneker, 13 
oktober 2007 en Wynia, 24 september 2007. 
5
 Assmann 2008, 109. Volgens Van Dale Onlinewoordenboek Engels kan memory zowel met ‘herinnering’ als met 

‘geheugen’ vertaald worden. Aangezien deze woorden verschillende connotaties hebben, een verschillende 
temporaliteit veronderstellen en het niet mogelijk is om het begrip memory altijd met hetzelfde Nederlandse 
woord te vertalen, zal het in dit eindwerkstuk onvertaald gebruikt worden.  
6
 Assmann en Czaplicka 1995, 128 en Assmann 2008, 110. 

7
 Nova Zembla (2011) over de ontdekkingsreis van Willem Barentszoon en Jacob van Heemskerck; Kenau (2014) 

over de rol van Kenau Simonsdochter Hasselaer bij het Beleg van Haarlem in de Tachtigjarige Oorlog; en Michiel de 
Ruyter (2014) over de gelijknamige admiraal. 
8
 Farmhouse Tv & Film, 24 juli 2014. 

9
 Dietz, Ham en Pieterse, 7 februari 2015. 
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laatste vier jaar en wordt ook niet altijd door de makers van deze werken onderschreven. Dat Thea 

Beckman in haar historische jeugdroman De val van de Vredeborch (1988) wel aangeeft dat ze een 

Nederlandse identiteit veronderstelt, valt daarom op. Nadat ze in het naschrift bij deze in de 

Tachtigjarige Oorlog gesitueerde roman aangegeven heeft dat de mensen die in het boek voorkomen 

echt bestaan hebben, schrijft ze namelijk: ‘Het was vooral Catharina die mijn belangstelling wekte. Ze is 

zo oer-Nederlands!’10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Beckman 2007, 337. 
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1. Inleiding 

 

In de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelden Maurice Halbwachs en Aby Warburg min of meer 

gelijktijdig theorieën die het discours omtrent collective memory, waarbij de relatie tussen identiteit, 

herinnering en tijd centraal staat, van een biologisch (raciaal) kader naar een cultureel kader 

verplaatsten.11 Warburg richtte zich hierbij op de samenhang tussen memory en culturele uitingsvormen 

en was de eerste die culturele objecten als dragers van memory beschouwde.12 Halbwachs focuste zich 

daarentegen op de relatie tussen memory en groepen, en implementeerde hierbij de sociale dimensie 

van individual memory in de vorm van collectieve kaders die van invloed zijn op het vormen van een 

collective memory en die tegelijkertijd beïnvloed worden door overheersende gedachten in de 

maatschappij. Volgens zijn theorie herinnert een individu het verleden door zich in het perspectief van 

een groep te plaatsen.13 

 Na Halbwachs en Warburg was er lange tijd geen aandacht voor het onderwerp memory, maar in 

de jaren tachtig werd het in de sociale en geesteswetenschappen weer opgepakt door Pierre Nora en Jan 

en Aleida Assmann. Nora constateerde dat mensen naarmate zij minder collectief een memory ervaren 

meer moeten ondernemen om memory individuals te worden; ‘as if an inner voice were to tell each 

Corsican “You must be Corsican” and each Breton “You must be Breton.”’14 Of, als we het op Nederland 

betrekken: ‘Je moet Nederlander zijn.’ Hiertoe creëren mensen volgens zijn theorie lieux de mémoire: 

daadwerkelijk locaties of symbolische referentiepunten die als gemeenschappelijke oriëntatiepunten 

dienen bij het onthouden van het verleden en bij de onderhandelingen over collectieve zelfdefinities.15 In 

tegenstelling tot historisch objecten hebben lieux de mémoire geen referent in de realiteit maar 

verwijzen ze enkel naar zichzelf, waardoor ze op zichzelf geconcentreerd zijn en tegelijkertijd openstaan 

voor allerlei verschillende betekenissen.16 Aangezien het geen vaste entiteiten of afgeronde producten 

maar fantasierijke middelen zijn waardoor oude betekenissen kunnen voortbestaan en nieuwe 

betekenissen gegenereerd kunnen worden,17 bestaan ze alleen zolang er een wil bestaat om te 

                                                           
11

 Assmann en Czaplicka 1995, 125. 
12

 Assmann 2008, 110. 
13

 Halbwachs 1992, 40. 
14

 Nora 1989, 16.  
15

 Rigney 2012, 18. 
16

 Nora 1989, 23-24. 
17

 Rigney 2012, 19. 
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herinneren, ze als referentiepunten gebruikt worden en als er zowel een materiële, als een functionele 

en symbolische betekenis aan toegekend wordt.18 

 Jan Assmann probeerde de drie polen die Halbwachs en Warburg verkenden  cultuur, de groep 

en  memory (the contemporized past)  middels het concept cultural memory op elkaar te betrekken.19 

Dit concept omvat het geheel van herbruikbare teksten, afbeeldingen en rituelen die voor elke 

samenleving in elk tijdperk specifiek zijn en waarvan het cultiveren ervan dient om het zelfbeeld van die 

maatschappij te stabiliseren en over te brengen. Volgens deze theorie baseert een groep haar besef van 

eenheid en onderscheidendheid op zulke collectieve informatie die voor een groot deel op het verleden 

gebaseerd is,20 en stellen de formatieve en normatieve impulsen die ze hieraan ontleent haar in staat om 

haar identiteit te reproduceren.21 Cultural memory neemt zodoende afstand van het alledaagse, 

waardoor haar horizon niet in directe relatie met het verstrijken van de tijd verstrijkt.22 Voorbeelden van 

lieux de mémoire die bijdragen aan cultural memory zijn monumenten en de twee minuten stilte die in 

Nederland elk jaar op 4 mei in acht genomen worden.  

 Om de dynamiek van cultural memory als een voortdurend proces van herinneren en vergeten 

waarbij individuen en groepen hun relatie met het verleden steeds opnieuw vaststellen beter te 

begrijpen, is de focus binnen cultural memory studies het afgelopen decennium verschoven van de 

intrinsieke bestudering van canonieke lieux de mémoire, die voor relatief stabiele referentiepunten 

zorgen en het verleden oproepen, naar een meer dynamische benadering van cultural memory en de 

media die deze cultural memory creëren.23 Binnen deze benadering wordt zowel aandacht geschonken 

aan de actieve rol van media als bemiddelaar tussen heden en verleden, als aan de dynamiek van media 

zelf waarbij betekenis gegenereerd wordt door intermedialiteit.24 

 Astrid Erll en Ann Rigney stellen in de European Journal of English Studies dat literatuur drie in de 

praktijk niet altijd te onderscheiden rollen kan spelen in de productie van cultural memory: als medium 

voor herinnering, als object van herinnering, en als medium voor het observeren van de productie van 

cultural memory. Als medium voor herinnering biedt literatuur een narratief waarin het verleden 

gestalte krijgt; als object van herinnering geven teksten door middel van intertekstuele relaties een 

nieuw cultureel leven aan oudere teksten of andere culturele narratieven zoals volksverhalen en 

                                                           
18

 Nora 1989, 19. 
19

 Assmann en Czaplicka 1995, 129. 
20

 Ibid., 132. 
21

 Ibid., 128. 
22

 Ibid., 129. 
23

 Erll en Rigney 2009, 1-2. 
24

 Ibid., 3. 
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mythen, waardoor cultural memory geproduceerd en gereproduceerd wordt; en als medium voor het 

observeren van de productie van cultural memory draagt literatuur bij aan culturele kennis over hoe 

herinnering voor individuen en groepen werkt.25  

 Hoewel historische romans, historische drama’s en autobiografieën binnen de rol ‘medium voor 

herinnering’ het meest voor de hand liggen, is er binnen het onderzoek naar historische Nederlandse 

literatuur niet veel aandacht voor de theorieën omtrent cultural memory. In plaats daarvan vindt veel 

onderzoek plaats op het gebied van receptiegeschiedenis, waarbij onder andere gekeken wordt hoe 

vaak, waar en door wie een tekst uitgegeven is, of er bewerkingen van de tekst bestaan, en hoe groot en 

luxe een uitgave was.26 Verder is er wanneer een tekst in haar context wordt geplaatst vooral aandacht 

voor het tekstgenre,27 het doelpubliek, de politieke, culturele en maatschappelijke context waarin de 

tekst verschenen is en de morele boodschap die de tekst de lezer meegeeft. Er is daarentegen niet veel 

aandacht voor de manier waarop de tekst tussen heden en verleden bemiddelt en zo via cultural 

memory kan bijdragen aan identiteitsvorming.  

  Om deze reden zal ik Beckmans historische jeugdroman De val van de Vredeborch uit 198828 in dit 

eindwerkstuk in het licht van cultural memory theorieën beschouwen, en zal ik daarbij kijken hoe en 

waarom juist een episode uit de Tachtigjarige Oorlog literair gestalte krijgt. Aangezien Beckman in haar 

nawoord het woord ‘oer-Nederlands’ gebruikt,29 zal ik hierbij vooral aandacht schenken aan de manier 

waarop deze ‘oer-Nederlandse’ identiteit geconcretiseerd wordt.30 In dit onderzoek zal de volgende 

vraag centraal staan:  Hoe en waarom gebruikt Beckman in De val van de Vredeborch een episode uit de 

Tachtigjarige Oorlog om ‘oer-Nederlandsheid’ te concretiseren?  Om tot een antwoord op deze vraag te 

komen zal dit eindwerkstuk in twee aan elkaar gerelateerde delen uiteenvallen: in een onderzoek waarin 

de roman De val van de Vredeborch geanalyseerd wordt en in een onderzoek dat zich focust op de 

manier waarop Beckmans roman uiting geeft aan en een uitvloeisel is van het voornamelijk tekstuele 

leven van Trijn van Leemput en de rol die zij volgens de overlevering in de afbraak van het Utrechtse 

kasteel Vredenburg heeft gespeeld.  

                                                           
25

 Erll en Rigney 2006, 112-113. 
26

 Zie voor een studie over het Journaal van Bontekoe bijvoorbeeld Bostoen et al. 1996. 
27

 Is het een lied, een stichtelijke roman, een toneelstuk, poëzie, etc.   
28

 In dit eindwerkstuk wordt gebruikgemaakt van de zestiende druk uit 2007 die net als de eerste druk uit 1988 bij 
uitgeverij Lemniscaat verschenen is. De historische jeugdroman De val van de Vredeborch is voornamelijk geschikt 
voor kinderen tussen de dertien en zestien jaar. Zie: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 
‘De Nederlandse Kinderjury: Winnaars sinds 1988’ 
29

 Beckman 2007, 337. 
30

 ‘The concretion of identity’ is één van de zes karakteristieken van cultural memory die Assmann benadrukt. Zie: 
Assmann en Czaplicka 1995, 130. 
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  Hoofdstuk 2 zal aanvangen met het eerste onderzoek, waarin ik met behulp van analytische  

handvatten als focalisatie en verschillende manieren van vertellen zal onderzoeken hoe ‘oer-

Nederlandsheid’ via de typering van Nederlanders en de karakterisering van het personage Catharina, 

die volgens Beckman ‘zo oer-Nederlands’ is, geconcretiseerd wordt. Hierbij zal ik niet alleen aandacht 

besteden aan typeringen waarbij Nederlanders expliciet eigenschappen toegeschreven krijgen, maar zal 

ik ook naar meerduidige en steeds terugkerende maar niet expliciet aan Nederlanders gekoppelde 

kenmerken kijken. Ook zal ik in dit hoofdstuk onderzoeken in hoeverre er bij de typering van 

Nederlanders sprake is van groepsbesef, in hoeverre gender van invloed is op ‘oer-Nederlandsheid’, hoe 

Catharina door anderen gekarakteriseerd wordt, en in hoeverre deze karakterisering overeenkomt met 

het beeld dat Catharina van zichzelf heeft. 

  In hoofdstuk 3 zal ik Trijn van Leemput, zoals Catharina in andere teksten voornamelijk bekend is, 

als cultural memory onderzoeken. Na het naschrift van De val van de Vredeborch en de 

naamproblematiek deze paratekst aan het licht brengt besproken te hebben, zal ik de beeldvorming 

rond Trijn en haar rol in de afbraak van kasteel Vredenburg toetsen aan zes kenmerken waaraan cultural 

memory volgens Assmann voldoet. Vervolgens zal ik onderzoeken in hoeverre en op welke manier 

verschillende concepten uit het onderzoeksgebied rond nieuwe media, die ook relevantie hebben binnen 

de dynamiek van cultural memory, aan de hand van de beeldvorming rond Trijn en de parateksten van 

De val van de Vredenburg geïllustreerd kunnen worden. Tot slot zal ik in dit hoofdstuk proberen te 

achterhalen waarom Beckman juist Trijn en de afbraak van kasteel Vredenburg gebruikt om ‘oer-

Nederlandsheid’ mee te concretiseren.  

 

Nota bene 

 

In dit eindwerkstuk zie ik Nederland niet als beleefde realiteit, maar als een imagined community die niet 

daadwerkelijk waarneembaar is en via media tot stand komt. Zoals Benedict Anderson met dit concept 

aangeeft, is het onmogelijk om alle Nederlanders persoonlijk te ontmoeten, maar heeft iedereen toch 

een beeld van wat ‘Nederland’ is en spreekt men er ook als zodanig over.31 Dit beeld van de samenleving 

waaraan men zijn (nationale) identiteit ontleent komt dus niet voort uit de eigen ervaring, maar is het 

product van de representaties van die samenleving in verschillende media. In het geval van romans 

creëren auteurs volgens Anderson ‘complexe verhaalwerelden waarin het leven van individuen binnen 

sociale kaders gestalte krijgt’ en vormt de lezer behalve van de personages ook impliciet een beeld van 

                                                           
31

 Brillenburg Wurth en Rigney 2009, 405. 
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de samenleving waarin hij zelf verwikkeld is.32 Andersons theorie en de theorieën omtrent cultural 

memory waarin wordt aangenomen dat van het verleden alleen datgene overblijft wat een maatschappij 

binnen haar hedendaagse referentiekader kan reconstrueren, worden in dit eindwerkstuk daarom als 

aanvullingen op elkaar beschouwd.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Brillenburg Wurth en Rigney 2009, 302. 
33

 Assmann en Czaplicka 1995, 130. 



12 
 

2. Concretisering van 'oer-Nederlandsheid’ 

 

Het was vooral Catharina die mijn belangstelling wekte. Ze is zo oer-Nederlands!34 

 

Maar wat verstaat Beckman onder ‘oer-Nederlands’ en hoe concretiseert ze dit in De val van de 

Vredeborch? Om deze vraag te beantwoorden zal ik eerst onderzoeken hoe Nederlanders in het verhaal 

getypeerd worden. Hierbij zal ik kenmerken die in combinatie met het woord ‘Nederlander(s)’ worden 

genoemd als positieve typeringen beschouwen, en zal ik kenmerken die meermaals in het verhaal aan 

bod komen maar die niet expliciet aan het woord ‘Nederlander(s)’ gekoppeld worden negatieve 

typeringen noemen. Aangezien Beckman in haar naschrift uitdrukkelijk aan een vrouw refereert en de 

sekseverschillen in het verhaal meermaals geproblematiseerd worden, zal ik vervolgens aandacht 

besteden aan de beeldvorming rond mannen en vrouwen. Ten slotte zal ik inzoomen op de 

karakterisering van het personage Catharina, waarbij ik vooral zal letten op de verschillende manieren 

waarop ze door zichzelf en door anderen gekarakteriseerd wordt.  

 

Nota bene 

 

Zowel in dit hoofdstuk als in de volgende hoofdstukken geven enkele aanhalingstekens een citaat of titel 

aan en verwijzen dubbele aanhalingstekens naar aanhalingstekens in het boek. 

  

2.1. Theoretisch kader 

 

Bij elk onderdeel zal aandacht uitgaan naar vertellen en focalisatie, twee middelen waarmee de 

beeldvorming van de lezer gemanipuleerd kan worden. De monologen, dialogen en gedachten (vertellen) 

van personages kunnen op verschillende manieren weergegeven worden, namelijk in de directe rede, 

waarbij een personage zelf ‘aan het woord’ komt (persoonstekst); in de indirecte rede, waarbij de 

gedachten en uitingen van een personage geheel in de woorden van de verteller worden uitgedrukt 

(vertellerstekst); en in de erlebte Rede, waarbij de verteller bijdraagt aan de formulering van de 

gedachten en gesprekken maar hierbij dicht bij het personage zelf blijft (vermenging persoons- en 

vertellerstekst). In het geval van een innerlijke monoloog is er bij tekst in de directe rede sprake van een 

directe innerlijke monoloog en bij tekst in de erlebte Rede van een indirecte innerlijke monoloog.35  

                                                           
34

 Beckman 2007, 337. 
35

 Van Boven en Dorleijn 2010, 215-219. 
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 De door Mieke Bal geïntroduceerde term focalisatie verwijst naar de relatie tussen de 

verhaalwereld en het bewustzijnscentrum van waaruit een gebeurtenis, personage of object in deze 

verhaalwereld wordt waargenomen.36 Hierbij is sprake van een focalisator, een subject dat als 

bewustzijnscentrum functioneert, en een gefocaliseerd object dat door de focalisator wordt 

waargenomen.37 Luc Herman en Bart Vervaeck omschrijven focalisatie aan de hand van twee pijlers: de 

positie die de focalisator ten opzichte van het verhaal inneemt en de standvastigheid  van de focalisatie. 

Een focalisator is intern wanneer hij in het verhaal optreedt en extern wanneer hij buiten het verhaal 

staat. Zo is een personage dat een rol speelt in het verhaal een interne focalisator en is een verteller die 

niet in het verhaal figureert een externe focalisator.38 De standvastigheid van de focalisatie is in drie 

vormen te vatten, te weten vaste, variabele en meervoudige focalisatie. Bij vaste focalisatie wordt het 

verhaal vanuit één instantie waargenomen, bij variabele focalisatie zijn er twee focalisatoren die elkaar 

steeds afwisselen, en bij meervoudige focalisatie, waarvan in De val van de Vredeborch sprake is, zijn er 

meer dan twee focalisatoren die de waarneming van de lezer sturen.39   

 De positie van de focalisator ten opzichte van het verhaal en de instantie die de gesprekken en 

gedachten beschrijft zijn belangrijk bij het bespreken van de typering van de (oer-)Nederlander, omdat 

de verschillende weergavemogelijkheden verschillende objectiviteitsimplicaties met zich meebrengen. 

Zo lijkt een verteller objectiever dan een personage, maar kunnen zulke verwachtingen gebruikt worden 

om de lezer met behulp van bovenstaande technieken te manipuleren. Daarnaast krijgt de lezer via het 

focaliserend subject en de manier waarop gesprekken en gedachten weergegeven worden meningen en 

oordelen mee die zijn beeldvorming rond personages en gebeurtenissen beïnvloeden.40 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Brillenburg Wurth en Rigney 2009, 402.  
37

 Herman en Vervaeck 2005, 75. 
38

 Ibid., 76. 
39

 Ibid., 78. 
40

 Van Boven en Dorleijn 2010, 229. 
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2.2. Typering Nederlanders 

 
2.2.1. Positieve typering   
 

Allereerst worden Nederlanders in het verhaal via vertellerstekst van de focaliserende auctoriale 

verteller getypeerd door Jan en Catharina eigenschappen en kenmerken van ‘typische Nederlanders’ toe 

te schrijven.41 

 

Jan en Catharina zijn typische Nederlanders: zij weten aan álles te verdienen, zoals het een goed 

burger betaamt. Ze leveren bier aan vriend en vijand, aan Utrechters en Spanjaarden, aan arme 

luiden en aan patriciërs, aan katholieken en ketters. De verdeeldheid en ontevredenheid in de 

Nederlanden beroert hen nauwelijks, hun grote zorg is het gezin bij elkaar te houden. De 

godsdienstscheuring en de tegenstellingen die allerwegen verwarring stichten, proberen ze buiten 

de deur te houden.42  

 

Aangezien ‘typische Nederlanders’ niet eerder in het verhaal geconcretiseerd worden, geeft dit fragment 

zowel een typering van Jan en Catharina als van ‘typische Nederlanders’. De typering van ‘typische 

Nederlanders’ komt hier namelijk via Jan en Catharina tot stand en omgekeerd komt de typering van Jan  

en Catharina via de eigenschappen van ‘typische Nederlanders’ tot stand. In dit licht kunnen de 

kenmerken die besproken worden in de vertellerstekst die over ‘mensen als de Leemputtes’ handelt, 

opgevat worden als kenmerken die in grote mate in het algemeen op Nederlanders van toepassing zijn. 

Zo ‘zweren’ zulke mensen ‘bij een ordentelijk bestaan, bij hard werken, spaarzaam leven, je kinderen een 

goede opvoeding geven, gehoorzamen aan het gezag.’43   

  In de regels die op het ingesprongen fragment dat over ‘typische Nederlanders’ handelt volgen, 

wordt vermeld dat de typisch Nederlandse Jan en Catharina niet openlijk aan het bewind van Filips II 

twijfelen en ze zich alleen heimelijk in de veiligheid van hun huis afvragen hoe de toekomst eruit zal 

zien.44 Dat ze zich er verder niet te veel mee willen bemoeien blijkt ook uit de uitspraak van Jan die direct 

                                                           
41

 Een auctoriale verteller is een verteller die buiten de verhaalwereld staat en dus niet als handelend personage of 
getuige optreedt. Deze verteller heeft in principe inzicht in de gedachten en gevoelens van de personages, maar 
kan soms ook niet- alwetend optreden.  Zie: Van Boven en Dorleijn 2010, 189-191. 
42

 Beckman 2007, 58. 
43

 Ibid., 145. 
44

 ‘Alleen ’s avonds, in de intimiteit van hun woonkamer die uitziet op de gracht, bij het warme licht van de 
olielamp, vragen ze zich wel eens af waar dat heen moet met het land, nu de eeuwig weifelende Filips II de 
Nederlanden in bezit heeft en steeds strenger regeert. Vaag zijn ze zich bewust van het ondergrondse gerommel, 
de algemene ontevredenheid, het verlies van vrijheden en privileges.’ Zie: Beckman 2007, 59. 
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op dit commentaar volgt: “Ach, wat zullen we ons zorgen maken, […] Zolang het ons goed gaat…”45 Naast 

het vermogen om overal geld aan te verdienen, de wil om zich van de politiek-godsdienstige 

tegenstellingen te distantiëren en de waarde die ze aan hun gezin hechten, worden Nederlanders via de 

uitspraak van Jan als individualistisch ingestelde personen neergezet die in de eerste plaats aan hun 

eigen belang en gezin denken. Dat geld verdienen in de verhaalwereld inderdaad als belangrijk bevonden 

wordt blijkt uit tekst waarin de verteller vermeldt dat de ‘voornaamste bezigheden’ van Utrechtse 

burgers bestaan uit ‘werken, handeldrijven, geld verdienen.’46 De handelswijze waarbij de Nederlanders 

handel drijven met iedereen aan wie ze geld kunnen verdienen,47 spreekt later ook uit vertellerstekst 

waarin de verteller focaliseert,48 maar waarin de focalisatie wordt overgedragen aan de Spaanse hertog 

Alva. Het steekt hem dat ‘die sluwe Nederlanders’ rijk zijn, overal geld aan verdienen en daarbij ‘maling 

[hebben] aan politiek.’49 De hertog beseft echter dat Nederlanders zich alleen van politieke kwesties 

distantiëren als het op de handel aankomt en dat het ‘de mentaliteit van dit volk van kooplieden en 

boeren’ tekent dat ze ‘plotseling arm’ zijn als ‘de hertog dan met een nieuw belastingstelsel komt,’50 

maar ze ondertussen wel meebetalen aan de huurlegers die tegen de Spaanse regimenten vechten. ‘Ze 

roepen: “Leve de koning, leve de hertog!” en steunen intussen de prins die in opstand is gekomen tegen 

diezelfde koning en hertog.’51 Deze visie van een schijnbaar niet aan land of politiek gebonden houding 

die gehandhaafd wordt zolang er geld te verdienen is, wordt direct nadat Alva wraak zweert bekrachtigd 

via vertellerstekst waarin de verteller stelt dat een Nederlander je dient zolang je hem een ‘goedgevulde 

beurs’ voorhoudt, maar dat hij onhandelbaar wordt zodra hij met ‘geweld en terreur’ bedreigd wordt.52 

Doordat Nederlanders meermaals en via verschillende focalisatoren als geldbelust en schijnbaar niet-

politiek georiënteerd getypeerd worden, zal de jeugdige lezer dit in zijn beeldvorming rond Nederlanders 

verwerken. 

  

                                                           
45

 Beckman 2007, 59. 
46

 Ibid., 83. 
47

 ‘Ze smeden evengoed wapens voor het Spaanse leger als voor de Engelsen, Fransen, Turken en Russen.’ Zie: 
Beckman 2007, 105. 
48

 ‘De meerderheid van de Nederlandse bevolking is nog altijd braaf katholiek, en de hagenpreken beschouwen ze 
eerder als een interessant uitje dan als een vorm van opstandigheid. Wat zij willen is in vrede handeldrijven zonder 
gestoord te worden door troebelen, onderlinge strijd en militaire avonturen. Het kan hun niets schelen aan wie ze 
iets verkopen, áls er maar verkocht wordt en zij er iets aan kunnen verdienen.’ Zie: Beckman 2007, 105. 
49

 Beckman 2007, 105. 
50

 Ibid., 105. 
51

 Ibid., 106. 
52

 Ibid., 106. 
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  Verder worden Nederlanders in het verhaal terloops getypeerd als ‘plomp’ en ‘nuchter’53 en 

worden ze in de vertellerstekst waarin Jan focaliseert getypeerd als stevige drinkers: ‘De Nederlanden 

staan erom bekend dat de inwoners onmatig veel drinken, dus dronken mensen zijn heel gewoon en 

iemand die wankelt of dubbel ziet hoeft zich daar nauwelijks voor te schamen.’54 Deze zin vergoelijkt 

Jans dronkenschap naar aanleiding van de wijnproef enigszins,55 want als beschonkenheid in de 

Nederlanden heel gewoon is, dan is het ook niet erg dat híj dronken is. Hoewel Nederlanders hier 

terloops als onmatig stevige drinkers getypeerd worden, komt deze typering verder niet in het verhaal 

naar voren en is het aannemelijk dat deze typering hier inderdaad ter vergoelijking van Jans 

dronkenschap bedoeld is. In tegenstelling tot dronkenschap wordt in het verhaal wél meermaals aan 

bierconsumptie gerefereerd. Zo heeft Willem veel afnemers van het bier uit zijn brouwerij, wat onder 

andere blijkt uit vertellerstekst waarin de verteller zich als alwetend presenteert en vermeldt dat er sinds 

Jans komst beter bier gebrouwen wordt en de zaken goed gaan.56 Uitgaande van de niet geheel 

betrouwbare waarneming van Adam, lijken de strijdende Oudewaterse mannen tussen de Spaanse 

aanvallen door ook bier te drinken. De vertellerstekst die deze waarneming verwoordt luidt namelijk: 

‘Op deze afstand en door de nog steeds rondwolkende rook kan hij het niet goed zien, maar hij verbeeldt 

zich vrouwen te ontwaren die kroezen bier uitdelen aan de mannen in de bressen en op de 

weergangen.’57 Dat Adam ‘vaten verwarmd bier’ aanvoert wanneer de schutters in de koude 

januarimaand van 1577 op wacht staan,58 maakt het echter aannemelijk dat de strijdende mannen in 

Oudewater ook bier kregen. Ten slotte spreekt uit vertellerstekst waarin Jans gedachten worden 

weergegeven dat Nederlandse burgers bier drinken in plaats van water. Wanneer hij na zijn verbanning  

uit Antwerpen onderweg is naar Amsterdam en hij ‘vaag over zijn toekomst [droomt],’59 denkt hij 

namelijk:   

   

                                                           
53

 ‘Het[*] geeft de wat plompe, nuchtere Nederlanders een kijkje in een andere wereld; een wereld van klatergoud 
en schone schijn.’  * ‘Het’ verwijst naar de zondagse uittocht van d’Avila, de gesluierde schone en zijn kostbaar 
geklede gevolg uit de Vredeborch voor een jachtpartij in weilanden ten westen van Utrecht of in de bossen van De 
Bilt of Zeist. Zie: Beckman 2007, 172. 
54

 Beckman 2007, 52. 
55

 De wijnproef is een test waarbij een huwelijkskandidaat (vooral bij deftige families in het Sticht) in het bijzijn van 
het meisje dronken gevoerd wordt. Als de jongen een kwade dronk heeft wordt hij afgewezen, maar wanneer hij 
weemoedig, sloom en slaperig of juist vrolijk is wordt hij beschouwd als een geschikte echtgenoot. Zie: Beckman 
2007, 53. 
56

 Beckman 2007, 25. 
57

 Ibid., 223. 
58

 Ibid., 287. 
59

 Ibid., 13. 
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Amsterdam is een snel groeiende stad, heeft hij gehoord, met veel inwoners. Dat betekent dat er 

ook veel brouwerijen zullen zijn, want het water uit sloten, grachten en singels is niet geschikt om 

te drinken. Je krijgt er allerlei ziekten van. Daarom drinken de burgers bier: ’s morgens, ’s middags, 

’s avonds. Bier behoort tot de eerste levensbehoeften, evenals brood, erwten en vis.60 

  

Dit fragment is op zichzelf niet erg betrouwbaar, want Jan heeft deze informatie van één of meerdere 

ongespecificeerde personen gehoord en aangezien hij zelf nog nooit in Nederland is geweest kan hij deze 

informatie niet kritisch beoordelen. Daar komt bij dat in dit fragment alleen naar Amsterdam en niet 

naar heel Nederland wordt verwezen. Eerder genoemde redenen zoals de goede zaken die Willems 

Utrechtse brouwerij doet, en het bier in de bressen en op de weergangen zorgen er echter voor dat de 

informatie uit het fragment betrouwbaarder wordt en over Nederlanders in het algemee 

gegeneraliseerd kan worden. Deze aanname wordt bekrachtigd door Willems gemopper over de 

verhoogde accijns op het bier waarbij hij zegt: “Straks moeten de mensen nog water uit de gracht 

drinken omdat het bier onbetaalbaar wordt. Het is een schande!”61 In het licht van Jans enigszins 

onbetrouwbare kennis dat grachtwater niet geschikt is om te drinken, impliceert deze uitspraak dat men 

bier drinkt om niet uit de gracht te hoeven drinken. Ook de auctoriale verteller geeft in een beschrijving 

van de manier waarop onder andere bakkers, brouwers en wijnleveranciers de verplichte leveringen aan 

de Vredeborch saboteren aan dat het water uit de (Utrechtse) gracht niet schoon is: ‘Het onbetaalde bier 

is eveneens van slechte kwaliteit, zuur, soms bitter en gebrouwen van het allesbehalve schone 

grachtwater, in plaats van met zuiver, opgepompt bronwater.’62  

 Al deze citaten waaruit blijkt dat het water uit de gracht ondrinkbaar is en op basis waarvan 

aangenomen kan worden dat de mensen ter vervanging daarvan bier drinken, geven echter niet aan dat 

Nederlanders ‘onmatig veel drinken’ en dronken mensen die wankelen of dubbelzien ‘heel gewoon’ 

zijn.63 Men kan er dus van uitgaan dat de typering van Nederlanders als dronkenlappen inderdaad ter 

vergoelijking van Jans dronkenschap ten gevolge van de wijnproef is bedoeld, maar dat Nederlanders wel 

getypeerd kunnen worden als mensen die geregeld bier drinken.  
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 Beckman 2007, 13. 
61

 Ibid., 28. 
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 Ibid., 113. 
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2.2.2. Negatieve typering 

 

Naast typeringen waarbij Nederlanders expliciet eigenschappen toegeschreven krijgen, zijn meerduidige 

en steeds terugkerende maar niet expliciet in woorden aan Nederlanders gekoppelde kenmerken bij de 

typering van Nederlanders van belang. De belangrijkste, meest terugkomende kenmerken zijn in dit 

verband uiterlijk, stand en geloofsovertuiging. 

 

2.2.2.1. Uiterlijke schoonheid 

 

Uiterlijke schoonheid is een kenmerk dat niet aan ‘de oer-Nederlander’ toegeschreven wordt. Catharina, 

de heldin die volgens Beckmans naschrift ‘zo oer-Nederlands’ is,64 wordt namelijk herhaaldelijk 

beschreven als iemand die niet mooi is. Wanneer Jan haar voor het eerst ziet constateert hij 

bijvoorbeeld: ‘Echt mooi is ze niet […]. Ze heeft donkere ogen, een te lange neus, een tamelijk spitse 

kin,’65 en ook de Spanjaard d’Avila beschrijft haar als een ‘grote sterke vrouw, [die] niet mooi’ is.66 

Bovendien weet Catharina zelf ‘maar al te goed’ dat ze geen meisje is ‘naar wie mannen zich omdraaien 

of die iedere jonge kerel het hoofd op hol brengt.’67 Jan blijkt dit geen probleem te vinden, ‘[w]ant al is 

Catharina geen schoonheid, hij is erg op haar gesteld geraakt.’68 Wanneer hij haar na het doorstaan van 

de wijnproef dronken aankijkt ‘ziet hij de te lange kin, de niet zo mooie neus, het hoge voorhoofd’ en 

denkt hij: ‘Nee, een schoonheid is ze beslist niet, maar wat heeft ze een gladde huid en prachtige ogen 

en wat houdt hij van haar!’69 De ogen waar hij hier aan refereert zijn in tegenstelling tot wat je bij een als 

‘oer-Nederlands’ aangeduid meisje zou verwachten niet blauw, maar donker van kleur. Met deze 

discrepantie tussen verwachting en verhaalwerkelijkheid doorbreekt Beckman het stereotype uiterlijk 

van de Nederlandse vrouw en in combinatie met de herhaaldelijke constatering dat Catharina niet mooi 

is,70 geeft ze impliciet aan dat uiterlijke schoonheid geen belangrijk criterium is bij de bepaling van ‘oer-

Nederlandsheid’. 

 Hoewel uiterlijke kenmerken niet direct in woorden aan Nederlanders in het algemeen worden 

gekoppeld en schoonheid of stereotype uiterlijke kenmerken met een heldin die niet aan dit uiterlijk 

voldoet geen belangrijke rol lijken te spelen, blijkt uit het verhaal wel een voorkeur voor een bepaald 
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 Beckman 2007, 337. 
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 Ibid., 15. 
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 Ibid., 163. 
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 Ibid., 26. 
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 Ook d’Avila beschrijft haar als een ‘grote sterke vrouw, niet mooi, die kracht en waardigheid uitstraalt en precies 
weet wat ze wil.’ Zie: Beckman 2007, 163. 
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vrouwenuiterlijk. Zo waardeert Jan Catharina’s lange, tamelijk spitse kin, haar te lange neus en hoge 

voorhoofd negatief, maar geeft hij direct daarna aan: ‘Maar daaronder welft zich een stevig lichaam met 

brede heupen en kleine voeten. Alles bijeen toch wel een aardig meisje om te zien.’71 Deze toevoeging 

duidt erop dat hij een stevig lichaam, brede heupen en kleine voeten wel kan waarderen. Nu duidt Jans 

mening niet direct op een algemeen geldend ideaalbeeld, maar deze voorkeur wordt wel aannemelijker 

wanneer de auctoriale verteller het voluptueuze uiterlijk van Catharina ook positief waardeert. Wanneer 

Catharina op de markt is, vertelt de auctoriale verteller dat ze ‘rustig een halfuur […] met de slachter 

[kan onderhandelen] over de prijs van een zij spek’,72 dat ze meent dat vet goed is voor een mens en dat 

deze opvatting haar ook aan te zien is.73 Dit laatste illustreert hij vervolgens met:  

 

Het slanke beweeglijke meisje waarop Jan Jacobs zestien jaar geleden verliefd werd, is in de loop  

van de tijd uitgegroeid tot een stevig vrouwmens met blanke ronde armen, wijd uitstaande 

rokken, een blozend gelaat en mooie ronde schouders. Ze is een toonbeeld van gezondheid, van 

stevig vrouwenvlees.74 

 

Dat de externe verteller haar ronde schouders ‘mooi’ noemt en haar volle figuur, haar stevige 

vrouwenvlees, als een ideaal voorbeeld van gezondheid betiteld, geeft aan dat de verteller dit volle 

uiterlijk als iets goeds beschouwd. Waar Catharina vanwege het op haar geplakte label ‘oer-Nederlands’ 

al model stond voor ‘de oer-Nederlander,’ presenteert de verteller haar hier via de opvatting dat ze een 

‘toonbeeld van gezondheid’ is, ook als model voor een gezond mens. Dit neemt echter niet weg dat 

uiterlijke schoonheid nergens als ‘typisch Nederlands’ of ‘oer-Nederlands’ wordt gedefinieerd en het dus 

niet aan ‘oer-Nederlandsheid’ gebonden is. 

 

2.2.2.2. Stand 

 

Waar uiterlijke schoonheid niet onderscheidend is bij de bepaling van ‘oer-Nederlandsheid,’ zorgt de 

kleding die iemand draagt wel degelijk voor een onderscheid. Kleding is in het verhaal namelijk een zeker 

statussymbool en onderscheidt verschillende (groepen) mensen. Zo naaien de kleermakers ‘kleurrijke 

wambuizen voor Spaanse officieren, stemmige zwarte kostuums voor heren van de vroedschap, zwarte 
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talaars voor predikanten en misgewaden voor de priesters.’75 De Spanjaarden dragen zulke kleurrijke 

kleren omdat ‘Alva meent - en hij niet alleen - dat goed en fleurig geklede mensen betere soldaten zijn 

en dat die kleuren hun dapperheid verhogen. Ze geven zwier aan de verschijning en allicht kun je er je 

vijanden mee imponeren.’76 Maar ook tussen Spanjaarden onderling worden verschillende rangen en 

statussen door kleding onderscheiden. Zo onderscheiden de rijkere officieren zich ‘door prachtige 

kostuums en vrome juwelen’ zoals een zilveren ketting met ‘een zilveren of verguld kruisbeeldje, […] met 

bladgoud afgezette heiligenprentjes’ en ‘in zilver gevatte relikwieën [die ze] aan hun gordel of in zilver 

opgesloten scapulieren’ hangen.77 

  Ook bij de Nederlanders zorgt kleding voor status. Zo draagt een deftige burger ‘een degen opzij, 

een kanten kraag [en] zilveren gespen op zijn schoenen.’78 Jan is zich ervan bewust dat hij dit alles niet 

heeft, maar het ‘dringt [pas] goed tot hem door bij welke deftige mensen hij wordt ontvangen’79 

wanneer hij de degen van Catharina’s vader ‘met riem en schede op een gangtafeltje [ziet] liggen.’80 De 

hoge stand van de familie van Catharina die uit de degen van haar vader blijkt, komt voor Jan echter toch 

niet helemaal als een verrassing. Bij zijn eerste ontmoeting met Catharina hoorde hij al van haar dat ze 

twee huizen hebben en concludeerde hij op basis daarvan: ‘Dat kind moet van goede familie zijn.’81 Toen 

vervolgens bleek dat ze kon rekenen en ze haar broer met zijn boekhouding helpt, dacht hij: ‘Als ze dát 

kan […], dan moet ze een uitstekende opvoeding hebben gehad;’82 iets wat de welgesteldheid van de 

familie impliceert. Daarnaast heeft ze ‘een eigen paard en rijtuigje, een rijke vader en een broer met een 

eigen bedrijf.’83 Dit imponeert hem want ‘[p]lotseling voelt hij zich in de nabijheid van dit meisje lomp en 

onhandig’ en vindt hij het ‘[n]og een wonder dat ze met een berooide banneling een kroes bier wil 

drinken.’84 Uit deze uiting in de indirecte rede waarbij Jan als interne focalisator optreedt blijkt dat hij 

zich onderdanig voelt aan dit meisje van een hogere stand. Hoe zwaar hij dit standsverschil opneemt 

blijkt wanneer hij zich bedenkt dat hij Catharina graag als vrouw zou willen hebben, maar dat zij 

binnenkort wel zal worden uitgehuwelijkt ‘aan een deftige koopman, een gildenmeester of een 

huizeneigenaar’ en zij naar zijn inzicht ‘beslist niet op een brouwersknecht van twijfelachtige afkomst 
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[zit] te wachten, die haar nooit zal kunnen bieden wat ze van een echtgenoot mag verlangen.’85 Hij 

beseft dus ‘hoe onmogelijk het is. Het standsverschil is te groot.’86 Dat ze bij Catharina thuis wijn drinken 

ziet hij ook als ‘een bewijs dat deze mensen in stand ver boven hem verheven zijn.’87 

  Nu zouden dit standsverschil en de genoemde gevolgen hiervan nog een uitvloeisel kunnen zijn 

van Jans onzekerheid, zij het niet dat Catharina’s broer Willem dit standsverschil in zijn tirade tegen 

Catharina ook onderschrijft. Wanneer Jan door iedereen wordt geprezen om zijn heldhaftige optreden 

tegen de vermeende basilisk die zich in de kelder van de brouwerij schuilhield, neemt Willem zijn zus 

Catharina apart en wijst haar terecht. De essentie van deze in indirecte rede weergegeven tirade is: ‘Zijn 

zuster, telg uit een deftig geslacht, een rijke brouwersfamilie met een eigen buiten, is zomaar een 

simpele knecht, een vreemdeling nog wel, om de hals gevallen. Schaamt ze zich niet?’88 De toevoeging 

‘Wat moeten de buren daarvan denken?’89 lijkt te impliceren dat intimiteit met iemand van een lagere 

stand niet alleen door hem, maar door velen in welgesteldere kringen als iets afkeurenswaardigs wordt 

beschouwd. Deze opvatting is te verklaren door de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. In de tweede 

helft van de zestiende eeuw was er namelijk sprake van een standenmaatschappij. 

 Toch wordt ‘oer-Nederlandsheid’ in het verhaal niet met een specifieke stand in verband gebracht. 

Zoals hierboven beschreven is, lijkt het in eerste instantie wel aan een hogere stand verbonden te 

worden maar dit standsverschil wordt doorbroken wanneer Jan de wijnproef doorstaat en met Catharina 

trouwt. Eigenlijk wordt ‘oer-Nederlandsheid’ via de persoon van Catharina juist expliciet níet aan een 

stand gebonden. Zij is vanaf hun eerste ontmoeting namelijk al in Jan geïnteresseerd, laat hem in haar 

rijtuigje meerijden naar Utrecht90 en zorgt ervoor dat haar broer hem aanneemt bij de brouwerij.91 

Catharina de ‘oer-Nederlandse’ trekt zich niets van het standsverschil aan en trouwt zelfs met Jan de 

banneling. Daar komt bij dat Jan een schoolvoorbeeld is van iemand die zich los weet te maken van de 

stand waartoe hij behoort. Hij komt namelijk als banneling uit Antwerpen naar Utrecht, wordt daar 

brouwersknecht, neemt vervolgens de brouwerij van zijn zwager over en schopt het zelfs tot hopman en 

schepen. Hoewel in het verhaal dus zeker standsverschillen tot uiting komen, blijkt uit Catharina’s keuze 

om tegen de conventies in met Jan te trouwen en door de groei die Jan  die samen met Catharina als 
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een ‘typische Nederlander’ wordt bestempeld92  in het verhaal doormaakt, dat het toebehoren tot een 

bepaalde stand geen voorwaarde is om ‘oer-Nederlands’ te zijn. 

 

2.2.2.3. Geloofsovertuiging 

 

Het verhaal speelt zich af in de tweede helft van de zestiende eeuw, een tijd waarin de spanningen 

tussen katholieken en andersdenkenden op scherp staan. Zo is Adam bijvoorbeeld getuige van een 

Beeldenstorm,93 die de Spaanse koning Filips II beantwoordt door troepen naar de Nederlanden te 

sturen om de Opstand neer te slaan.94 Hoewel de Nederlanden in de loop van het verhaal steeds verder 

‘worden verscheurd door burgerkrijg en godsdiensttwisten,’95 wordt ‘oer-Nederlandsheid’ niet expliciet 

aan geloof gekoppeld. Aan het begin van het verhaal wordt meteen duidelijk dat geloof er voor de twee 

hoofdpersonages niet toe doet. Wanneer Catharina begrijpt waarom Jan uit Antwerpen wegging 

probeert ze hem bijvoorbeeld gerust te stellen met de woorden: “Utrecht is een verdraagzame stad. Bij 

ons roken geen brandstapels; de protestanten worden met rust gelaten zolang zij zich kalm houden.”96 

En wanneer Peter vanwege zijn geloofsovertuiging moet vluchten zegt ze tegen hem: “Het geeft niet, 

Peter van Dam, wat je bent: katholiek of protestant. Voor ons ben je altijd een goede vriend geweest en 

zo zullen we je ook blijven beschouwen.”97 Jan beantwoordt Catharina’s vraag naar wat hij gelooft 

daarnaast ook ‘geheel naar waarheid’ met: “Eerlijk gezegd weet ik dat zelf niet […]. Ik heb nooit veel tijd 

gehad om me met godsdienstkwesties bezig te houden. […] Maar al die godsdienstkwesties konden mij 

niet veel schelen.”98 De toevoeging van de auctoriale verteller dat Jan Catharina’s vraag ‘geheel naar 

waarheid’ beantwoordt,99 zorgt ervoor dat deze uitspraak betrouwbaarder wordt. Bovendien blijkt zijn 

onverschillige houding even later ook uit het volgende fragment waarin hij de interne focalisator is:  

       

De hele tegenstelling tussen roomsen en hervormden interesseert hem nauwelijks. Hoe mensen  

willen geloven moeten ze toch voor zichzelf uitmaken? Daar hebben anderen niets mee te maken. 
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Maar, en dat weet Jan ook wel, slechts weinig mensen staan zo onverschillig tegenover iets wat de 

Nederlanden dreigt te verscheuren.100 

 

Hoewel Jan en Catharina allebei een neutrale houding aannemen en de verteller ze ‘typische 

Nederlanders’ noemt omdat ze de ‘godsdienstscheuring en de tegenstellingen die allerwegen verwarring 

stichten […] buiten de deur [proberen] te houden,’101 wordt hun gezin toch door de godsdienstkwestie 

verscheurd. In eerste instantie positioneert hun zoon Adam zich net als zijn ouders niet en gaat hij 

voornamelijk uit nieuwsgierigheid met zijn vriend Christiaan bij een hagenpreek en een Utrechtse 

beeldenstorm kijken.102 Wanneer Christiaan hem vraagt of ze bij hem thuis protestant zijn haalt hij 

bovendien zijn schouders op en antwoordt hij dat hij het niet weet.103 De verteller geeft vervolgens aan 

dat hij daarmee ‘de gevoelens van duizenden Nederlanders [vertolkt] die ook niet meer precies weten 

wat ze nu wel of niet geloven, maar die in elk geval van mening zijn dat je protestanten geen ketters mag 

noemen en dat die anders-gelovenden evengoed recht van bestaan hebben als de katholieken.’104 Later 

sympathiseert hij echter steeds meer met de opstandelingen en geeft de verteller in een discussie in 

huize Van Leemputte naar aanleiding van de belegering van Haarlem aan dat Adam ‘natuurlijk aan de 

kant van de geuzen’ staat.105 Dit is inmiddels dus een vanzelfsprekendheid geworden.  

 Zoon Daniël is daarentegen ‘nog altijd van mening dat alle opstandelingen ketters zijn en alleen 

daarom al moeten worden uitgeroeid.’106 Hij ziet de opstand tegen de wettige koning als ‘verzetten 

tegen Gods raadsbesluiten en dus [als] zeer afkeurenswaardig.’107 Dit wordt keer op keer duidelijk via 

nietsontziende uitspraken en gedachten als: “De protestanten zijn vijanden van God; die moeten 

allemaal worden opgehangen”108 en ‘Je vergrijpen aan kerkelijke goederen is in zijn ogen de grootste 

zonde waartoe een mens kan vervallen. Wie zoiets doet verdient te worden opgehangen.’109 Daniël is 

zelf dan ook ‘een vroom kind’110 en sluit zich tegen het einde van het verhaal aan bij de broeders in het 

minderbroederklooster.111 Aangezien Daniël als een buitenbeentje wordt neergezet dragen zijn 

ideologieën niet bij aan het begrip ‘oer-Nederlandsheid’. Zo zegt de verteller wanneer Daniël Peter van 
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Dam als enige gezinslid geen hand wil geven omdat hij in zijn ogen een ketter is: ‘Maar van Daniël trekt 

niemand zich veel aan, die is altijd een dwarskop geweest.’112 En de verteller geeft ook eerder al aan dat 

Daniël ‘een vreemd kind’ blijkt te zijn.113 Hoewel Catharina goed voor hem zorgt ontbreekt ‘de echte 

warmte […] en hoe ze zich er ook tegen verzet, de kleine Daniël blijft haar irriteren.’114 Dat zijn hele 

familie zich niets van hem aantrekt en zelfs Catharina, die ‘goed zorgt voor ieder die haar is 

toevertrouwd, al is het maar een zwerfkat,’115 hem irritant vindt, geeft aan dat zijn extreme 

geloofsopvatting niet als ‘oer-Nederlands’ kan worden opgevat. Ook zijn geringe inlevingsvermogen 

draag hieraan bij. Zo geeft de verteller aan dat Daniël geen weet heeft van armoede en honger en dat 

het ‘zijn begrip te boven’ gaat dat ‘iemand zich uit pure vertwijfeling kan vergrijpen aan kerkelijke 

schatten of een brood steelt of een verloren penning opraapt en in eigen zak steekt.’116 Hoewel hij voor 

zijn eigen zielenheil wel eens een aalmoes geeft aan een bedelaar zonder benen, komt het bovendien 

‘niet bij hem op […] daarbij iets van medelijden voelen voor de stumper.’117  

 Ondanks de tegenstellingen binnen het gezin wordt er meermaals in godsdienstcontext over ‘de 

Leemputtes’ gesproken. Dat er ondanks de uitgesproken tegengestelde opvattingen van Adam en Daniël 

toch over de familie Van Leemputte gegeneraliseerd wordt, doet vermoeden dat alleen Jan en Catharina 

hierbij in ogenschouw worden genomen. Dit is echter niet geheel vreemd gezien Jan het gezinshoofd is 

en Catharina hetzelfde over de kwestie denkt als hij. Op basis van deze generalisatie is het dus niet 

mogelijk om te concluderen dat gematigdheid ‘oer-Nederlands’ is of dat godsdienst in het geheel geen 

criterium is voor ‘oer-Nederlandsheid’.118 De passages waarin aan ‘de Leemputtes’ of ‘mensen als de 

Leemputtes’ wordt gerefereerd bieden ook niet allemaal uitsluitsel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

volgende vertellerstekst:  

 

De meeste moeilijkheden gaan de Leemputtes voorbij. Over de godsdienstkwestie maken zij zich 

niet druk. De meerderheid in het Sticht is nog steeds katholiek, dus zijn zij het ook  op hun eigen 

manier, vol reserves en onverschilligheid, klaar om bij het eerste teken van “alteratie” naar de 

andere partij over te lopen.119  
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Deze onverschillige houding wordt vervolgens specifiek op Jan toespitst:  

   

Fanatisme is Jan Jacobs vreemd. Hij vindt de “nieuwe religie” zo gekt nog niet, maar zolang Alva’s  

schrikbewind duurt zal hij het wel uit zijn hoofd laten daar rond voor uit te komen. […] en zeker wil 

Jan Jacobs zijn toenemende welvaart niet in gevaar zien brengen door godsdiensttwisten die hem 

in wezen houd laten.120 

 

Vanwege hun egocentrische inslag  wat is op dat moment strategisch gezien het gunstigst  kunnen 

deze fragmenten zowel als onderbouwing voor gematigd- of verdraagzaamheid als voor godsdienst als 

non-criterium worden beschouwd. 

 De vertellerstekst waarin wordt aangegeven dat ‘[d]e middengroepen, waartoe ook de 

Leemputtes behoren,’121 eigenlijk niet weten wat ze van de geuzen moeten denken, neigt echter meer 

naar de verbinding van ‘oer-Nederlandsheid’ met gematigd- of verdraagzaamheid maar biedt 

desondanks geen uitsluitsel. Aan de ene kant kunnen deze mensen zich namelijk voorstellen waarom de 

geuzen doen wat ze doen, maar aan de andere kant ‘[zweren] mensen als de Leemputtes […] bij een 

ordentelijk bestaan’ en daar passen ‘de rauwdouwerij van de geuzen’ en ‘het gehakketak over de 

godsdienst en wie moet regeren’ niet in.122 Enerzijds is er dus sprake van een gematigd oordeel over de 

protestantse geuzen,123 maar anderzijds wordt deze verdraagzaam- of meegaandheid door de verteller in 

het licht van een ‘ordentelijk bestaan’ in ferme termen als ‘rauwdouwerij’ en ‘gehakketak’ ingeperkt.  

 De kwestie van de geuzen is echter niet alleen op godsdienst terug te voeren. Geuzen zijn volgens 

de verteller voornamelijk ‘arme drommels, vervolgd om hun geloof, brodeloos gemaakt, bannelingen’ 

die daardoor ‘wraaklustig en strijdbaar’ zijn geworden.124 Deze strijdvaardigheid was al eerder te 

bespeuren in de halsstarrige houding van de Nederlandse bevolking toen deze niet bereid was om de 

Tiende Penning zonder dwang af te staan. De Nederlanders waren bang dat het gewest zijn laatste 

zelfbeschikking zou verliezen en daarmee macht zou moeten inleveren.125 Tijdens een huiselijke ruzie 

over de dreigende oorlog schreeuwde Daniël al: “Vader zegt dat iedereen moet kunnen geloven wat hij 

                                                           
120

 Beckman 2007, 115. 
121

 Ibid., 144. 
122

 Ibid., 145. 
123

 Een oordeel dat sterk afsteekt tegen de opvatting van de patriciërs in de stadsbesturen die niets moeten hebben 
‘van die rauwe kerels’ die door ‘Spaanse propagandisten’ worden afgeschilderd  ‘als rovers en plunderaars, als 
opstandelingen die het hebben voorzien op de rijkdommen en bezittingen van kooplieden en patriciërs, en als dé 
grote vijanden van de katholieken.’ Zie: Beckman 2007, 144-145. 
124

 Beckman 2007, 144. 
125

 Ibid., 94. 



26 
 

wil. Maar zo gaat het niet. Wie de macht heeft zal altijd dwingen.”126 Catharina mompelt dat hij daar wel 

eens gelijk in zou kunnen hebben en ook Jan is het met zijn zoon eens, al geeft hij dat niet met zoveel 

woorden toe. Jan, die het nooit nalaat ‘een wijze les aan zijn kinderen uit te delen,’127 zegt in de directe 

rede: “Als een omwenteling betekent dat de calvinisten het voor het zeggen krijgen, zodat die op hun 

beurt de katholieken gaan onderdrukken, dan mag dat voor het zakendoen misschien gunstig zijn, maar 

dan blijven we dezelfde narigheid houden: Nederlanders tegen Nederlanders.”128 Hij pleit daarom: 

“Verdraagzaamheid, toestaan dat verschillende godsdiensten náást elkaar bestaan, dat zou de oplossing 

zijn. Maar wie de macht heeft  […] duldt geen andere godsdienst naast de zijne. Dus die oplossing komt 

er niet.”129 Door de toevoeging van de verteller dat Jan graag wijze lessen uitdeelt weet de lezer dat er 

nu ook zo’n ‘wijze les’ volgt en dat deze informatie belangrijk is. In de uiting die volgt pleit hij voor 

verdraagzaamheid, een begrip dat niet eerder ter sprake is gekomen, maar dat door de verklaring 

‘toestaan dat verschillende godsdiensten náást elkaar bestaan’130 dicht aansluit bij het woord 

‘verdraagzaamheid’ en misschien zelfs voorzichtig richting het begrip ‘godsdienstvrijheid’ gaat. 

 Van deze godsdienstvrijheid wordt gesproken wanneer de verteller de huidige situatie schetst 

waarin de ‘rebellie […] in het westen van het land opeens handen en voeten [heeft] gekregen,’131 maar 

Utrecht nog ‘de veiligste stad ter wereld’ lijkt te zijn.132 Uit vertellerstekst waarin ‘de Leemputtes’ 

focaliseren, blijkt er voor hen ‘langzamerhand geen twijfel meer mogelijk’: ‘Het kan nog heel lang duren, 

dat is duidelijk, maar eens zullen de Nederlanden een staat zijn waarin vrijheid van godsdienst heerst 

[…].’133 Ook het ‘handjevol geuzen en burgers’ dat de bestorming van Alkmaar met veel geweld afsloeg, 

vocht volgens de verteller onder andere zo hard omdat ze vrij wilden zijn ‘om te denken en te geloven 

wat ze zelf verkiezen.’134 

 De oorlog die vanwege de geloofstwisten met de Beeldenstorm als katalysator begonnen is, gaat 

na verloop van tijd echter niet langer uitsluitend over het geloof. Zo zijn de strijdende mensen in Alkmaar 

volgens de verteller ‘trotse Hollanders die genoeg hebben van dwang, onderdrukking, fanatisme en 
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opgelegde armoede’135 en willen zij naast geloofsvrijheid ook vrij zijn ‘om handel te kunnen drijven met 

wie ze willen, om hun eigen beslissingen te kunnen nemen en hun eigen regeringsvorm te kunnen 

kiezen.’136 Uit een directe innerlijke monoloog van Jan waarin hij de oorlogvoeringspraktijk overdenkt, 

blijkt dat ook hij  hoewel hij meermaals in het verhaal aangeeft niet in godsdienstkwesties 

geïnteresseerd te zijn  bereid is om tegen de Spaanse vijand te vechten. Deze innerlijke monoloog luidt 

namelijk:   

 

Ik ben geen rebel, nauwelijks een ketter, want die hele godsdiensttwist laat mij koud, maar toch  

zie in dat kampement daar aan de overzijde van de singel de verzamelplaats van vijanden op wie ik 

zal schieten en die ik zal doorsteken zodra ze één voet binnen de stad durven zetten.137  

 

Zijn drijfveer om Utrecht te verdedigen ‘tot [hij] niet meer op [zijn] benen kan staan’ is dat deze stad 

hem alles heeft gegeven waar hij in zijn jeugd van durfde te dromen.138 Wanneer zijn gedachten steeds 

vijandiger worden en hij zelfs denkt: ‘Al dreigt Hierges mij met de zwaarste straffen, geen duit van mijn 

zuurverdiende geld zal in de zakken van dat ongedierte verdwijnen!’,139 schrikt hij van ‘zijn eigen 

gedachtegang’ en vraagt hij zich af of hij dan tóch een rebel is.140 Hoewel hij deze vraag in eerste 

instantie met ‘ja’ beantwoordt, zegt hij snel daarna tegen zichzelf: ‘Nee Jan, […] je bent geen rebel. Je 

bent vóór alles Nederlander en die Spaanse wespen horen hier niet. Zo eenvoudig is het.’141 

 Uit al het bovenstaande blijkt dat het om ‘oer-Nederlands’ te zijn niet noodzakelijk is om een 

bepaalde geloofsovertuiging te hebben. Hoewel het aan het begin van het verhaal duidelijk is dat Jan, 

Catharina en de stad Utrecht in het algemeen een onverschillige houding aannemen ten opzichte van de 

godsdienstverschillen, veranderen de opvattingen gedurende het verhaal en wordt het steeds lastiger 

om te bepalen of de oorlog, die vanwege de opstand van de protestanten begonnen is, nog steeds 

primair over godsdienst gaat. Het is op basis van de kritiek van Jan, de verteller en ‘oer-Nederlander’ 

Catharina wel mogelijk om te concluderen dat extreme geloofsopvattingen zoals die van Daniël 

afgekeurd moeten worden en dus niet ‘oer-Nederlands’ zijn. Jan en Catharina en ‘mensen als de 

Leemputtes,’ die zodoende ook als ‘oer-Nederlanders’ gezien kunnen worden, blijven toch vooral 
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gematigd in hun benadering van de godsdienstkwestie en geven de voorkeur aan verdraagzaamheid en 

godsdienstvrijheid.142 

  

2.2.3. Groepsbesef 

 

De typering van de Nederlander vindt in De val van de Vredeborch ook plaats binnen het spanningsveld 

tussen verschillende groepen. Naast de tegenover elkaar geplaatste Spanjaarden en Nederlanders, 

bestaat er ook dynamiek tussen de Nederlandse en de Spaanse vrouw en tussen (Nederlandse) mannen 

en vrouwen. Er is dus niet alleen sprake van twee tegenover elkaar geplaatste etnische groepen, maar 

ook van spanningen tussen subgroepen van deze twee groepen en van dynamiek binnen deze groepen 

zelf. De determinatie van ‘wij zijn dit’ en ‘zij zijn dat’ komt in het verhaal het meest uitgebreid en 

expliciet tot uiting in relatie met de Spaanse kapitein d’Avila die Catharina net zoals alle andere 

Spanjaarden geringschattend een ‘Spanjool’ noemt. D’Avila typeert de Nederlandse vrouw in een 

indirecte innerlijke monoloog door haar te vergelijken met de Spaanse vrouw: ‘Het is hem al vaker 

opgevallen: die Nederlandse vrouwen zijn heel anders dan de Spaanse. Zij kennen geen onderdanigheid, 

ze hebben iets bazigs over zich ze zijn eigengereid en vol energie.’143 Verder gunnen de weduwen ‘zich 

geen tijd om te treuren, […] maar pakken [ze] aan.’144 Onder dit ‘aanpakken’ verstaat hij het voortzetten 

van de zaak van hun overleden man, het opvoeden van de kinderen zonder man en het handeldrijven en 

het achter de broek zitten van luie knechten ‘alsof ze nooit van “het zwakke geslacht” hebben 

gehoord.’145 Vervolgens toets hij Catharina aan deze observatie: ‘Deze Catharina van Leemputte is ook 

van dat slag. Breed, bazig, massief, maar wel een vrouw om diep respect voor te hebben.’146 Hier 

gebeuren meerdere dingen. Allereerst wordt de Nederlandse vrouw door aan te geven op welke manier 

ze afwijkt van de Spaanse vrouw, via de interne focalisator d’Avila in de woorden van de auctoriale 

verteller gekarakteriseerd. Op deze manier ontstaat zowel een beeld van de Nederlandse als van de 

Spaanse vrouw. Daarnaast wordt de vrouw afgezet tegen de man, want binnen de opsomming wordt er 

twee keer nadrukkelijk aan het ontbreken van de man gerefereerd en wordt er ook verwezen naar de 

ontstijging aan het ‘zwakke geslacht’. Uit deze benadering van de Nederlandse vrouw waarbij ze bijna 

gelijkgesteld wordt aan de man, blijkt de bewondering die hij voor Nederlandse vrouwen voelt en 

verheft hij ze enigszins boven andere vrouwen. 
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 Dat een man met een hoge status die in de ogen van de Nederlanders een vijandelijke overheerser 

is vervolgens zegt dat hij Catharina, van wie hij eerst heeft geconstateerd dat ze ook aan de genoemde 

eigenschappen van Nederlandse vrouwen voldoet, een vrouw is om diep respect voor te hebben, maakt 

dat zijn gedachten objectiever lijken en daardoor meer waarde krijgen dan wanneer deze typering 

middels een Nederlands personage weergegeven zou zijn. Als zelfs ‘de ander’ respect heeft voor 

Catharina en daarmee voor de Nederlandse vrouw naar wier beeld zij gekarakteriseerd wordt, dan zal 

deze Nederlandse vrouw inderdaad wel prijzenswaardig zijn. Dat direct daarna in een directe innerlijke 

monoloog van Catharina duidelijk wordt dat zij een hekel heeft aan d’Avila, aan ‘de ander’, geeft het 

respect dat ‘die ander’ voor Catharina en daarmee voor de Nederlandse vrouw heeft extra betekenis. 

Catharina haat de Spanjaarden, die ‘Spanjolen,’147 die ‘ratten,’148 namelijk en denkt dat d’Avila denkt ‘dat 

zijn Spaanse afkomst hem tot een beter mens stempelt dan een Nederlandse.’149 De lezer weet echter 

dat d’Avila wél respect voor Catharina en de Nederlandse vrouw heeft en hen zelfs bewondert. Door 

deze tegenstelling waarbij de Nederlandse de Spanjaarden niet, en de Spanjaard de Nederlandsen wel 

positief waardeert, komt de waardering van de Nederlandse vrouw nog beter uit de verf.  

 Assmann geeft aan dat een groep het bewustzijn van haar eenheid en onderscheidendheid 

ontleent aan kennis die door cultural memory wordt bewaard en dat de manifestaties van cultural 

memory in termen van negatieve en positieve identificatie worden gedefinieerd.150 Een groep kan haar 

identiteit zodoende met behulp van het afzetten van ‘wij’ tegen ‘zij’ concretiseren. Hoewel de geciteerde 

zinnen uit de roman op zichzelf geen cultural memory genoemd kunnen worden, zien we hier een 

gelijksoortig maar nog iets complexer mechanisme optreden. De ‘wij’ (de Nederlanders) wordt hier 

namelijk niet direct, maar met tussenkomst van de ‘zij’ tegen de ‘zij’ (de Spanjaarden) afgezet. D’Avila 

geeft namelijk een positief beeld van de ‘wij’ (voor hem ‘zij’) en Catharina geeft vervolgens een 

negatieve typering van de ‘zij’ (de Spanjaarden). De dramatische ironie waarbij Catharina geen weet 

heeft van de positieve waardering van de ‘wij’ door de ‘zij’ versterkt deze positieve waardering. 

 Naast deze positieve waarderingen worden Nederlands via d’Avila echter ook in ogenschijnlijk 

negatieve bewoordingen getypeerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een indirecte innerlijke monoloog nadat 

Digna d’Avila heeft verteld dat ze Nederland niet wil verlaten en dus niet met hem mee naar Spanje gaat. 

In zijn boosheid geeft d’Avila aan dat ook Digna deel uitmaakt van ‘dit stugge, starre, onverslaanbare 
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volk, dat te dom is om in te zien hoezeer het in de minderheid is en daarom niet kan winnen.’151 Maar 

hoewel hij Nederlanders hier in boze, negatieve bewoordingen typeert, kan hij niet ontkennen dat ze 

‘tegelijkertijd onoverwinnelijk’  zijn, dat het ‘die ketterse Nederlanders’ in tegenstelling tot Spaanse 

soldaten ‘niet kan schelen dat ze belegerd en uitgehongerd worden’ en dat ze ondanks hun 

onhandigheid en angst ‘fanatieker [blijven doorvechten] dan hij ooit eerder heeft beleefd.’152 Tot slot 

wordt hier ook aangegeven dat Nederlanders trouw en standvastig zijn. Zo denkt d’Avila generaliserend 

dat dit ‘plompe, domme volk […] de overmacht van het Spaanse wereldrijk [heeft] durven weerstaan’ en 

dit ook zal blijven doen, en geeft hij op het individuele niveau aan dat Digna ook ‘een kind van dat volk’ 

is.153 Zo is ze ‘[v]astgeworteld in deze sompige aarde, opgegroeid onder regenluchten en winterstormen 

[en] uit dezelfde taaie klei gebakken.’ Ze is ‘als Nederlandse […] trouw aan haar afkomst, haar volk…’154 

 

2.3. Man versus vrouw 

 

Naast deze door gender gekleurde typering van Nederlanders ten opzichte van Spanjaarden bestaan er 

in het verhaal binnen de imagined community van de Nederlanders ook aparte communities die naar 

gender gedetermineerd zijn: man versus vrouw. Bij de beschouwing hiervan zal ik me beperken tot de 

passages waarin mannen of vrouwen expliciet geadresseerd worden. Zo roept hopman Cornelis van 

Kessel Adam generaliserend over alle vrouwen ‘verontwaardigd’ toe: “[d]ie wijven […] denken altijd dat 

ze slim zijn.”155 Ondanks deze generalisatie doelt hij hiermee specifiek op de vrouw die net daarvoor de 

Vredeborch ontvluchtte en die zich bij haar gevangenneming door Adam uitgaf als de page van d’Avila. 

Hoewel het woord ‘wijf’ tot in de achttiende eeuw frequent in neutrale zin gebruikt werd om 

volwassenen van het vrouwelijk geslacht aan te duiden,156 komt het in De val van de Vredeborch bijna 

niet voor waardoor deze uiting van Cornelis van Kessel als neerbuigend geïnterpreteerd kan worden. 

 Ook Jan generaliseert over vrouwen, maar hij generaliseert hierbij met tussenkomst van de 

verteller ook over alle mannen. Wanneer hij van Catharina hoort dat hun vermiste dochter Digna een 

relatie heeft met d’Avila en bij hem in de Vredeborch is ingetrokken, is hij de interne focalisator in de 

indirecte innerlijke monoloog: ‘Het komt hem voor dat hij van vrouwen nooit iets zal begrijpen, nog niet 
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van zijn eigen Catharina. Wat gaat er om in die lieve hoofdjes, onder hun witte mutsen en pijpenkrullen? 

Hoe kunnen ze hun mannen zo gemakkelijk om de tuin leiden?’157 Hiermee wordt niet alleen aangegeven 

dat Ján vrouwen niet begrijpt en dat ze hém om de tuin kunnen leiden, maar ook dat vrouwen dat bij 

ándere mannen kunnen. Hiermee wordt niet alleen een beeld geschetst van de vrouw als een voor de 

man onbegrijpelijk persoon, maar ook van de man als iemand die door zijn vrouw te misleiden is. Eerder 

in het verhaal wordt Jan Jacobs’ (gebrek aan) kennis over zijn familie ook al gebruikt om mannen in het 

algemeen te typeren. Wanneer de lezer net heeft gelezen over de wandelingen van Digna en Catrientje 

waarbij Catrientje zwijgsnoep krijgt en Digna haar geliefde d’Avila kan ontmoeten, komt hij via de 

verteller te weten dat: ‘Jan Jacobs […] in zalige onwetendheid [verkeert]. Als alle mannen kan hij zich niet 

voorstellen dat de vrouwen in zijn huis geheimen voor hem hebben.’158 Deze laatste zin bevestigt dat Jan 

tot de imagined community ‘mannen’ behoort en dat deze groep gekenmerkt wordt door het 

vertrouwen in de oprechtheid van echtgenotes en dochters.  

 Het verschil tussen mannen en vrouwen komt vooral tot uiting in statusverschillen. Zo zijn Jan en 

Francisco d’Avila allebei teleurgesteld als hun eerste kind een meisje blijkt te zijn. In 1553 wordt Jan en 

Catharina’s eerste kind geboren en hoewel in vertellerstekst weergegeven wordt dat Jan ‘even’159 

teleurgesteld is en hij het dus niet hardop zegt, roept Catharina direct: “Jullie mannen, jullie zijn niets 

zonder ons vrouwen, […]. De wereld heeft vrouwen nodig om alles in goede banen te leiden, want jullie 

kunnen alleen stoere taal uitslaan en alles in het honderd schoppen.”160 Met deze uitroep waarin ze  

over alle mannen generaliseert komt Catharina op voor het vrouwelijk geslacht. Tegelijkertijd wordt met 

deze reactie op Jans onuitgesproken gedachten geïmpliceerd dat Catharina, een vrouw, haar man wél 

doorziet en hij haar niet om de tuin kan leiden, iets wat vrouwen volgens Jan wel bij mannen kunnen. 

  In het geval van de Spanjaard d’Avila blijkt het statusverschil tussen mannen en vrouwen nog 

duidelijker:  

 

Francisco had liever een zoon gehad en bleef nogal onbewogen toen zijn dochtertje stierf. Zóóns,  

die zijn belangrijk voor een Spaans edelman: toekomstige strijders, erfgenamen! Meisjes… ach, dat 

zijn maar meisjes. D’Avila heeft nooit echt iets begrepen van de vooraanstaande plaats die 

Nederlandse vrouwen in hun gezin innemen.’161  
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In dit fragment in de erlebte Rede focaliseert d’Avila echter niet zelf maar is Digna het 

bewustzijnscentrum. Het zijn namelijk haar gedachten die in een indirecte innerlijke monoloog worden 

weergegeven. In deze innerlijke monoloog beseft ze dat ze onvrij is, dat ze met de opstandige Utrechters 

sympathiseert en dat ze niet met d’Avila meewil naar Spanje. Precies voor het geciteerde fragment 

constateert Digna dat ze de dood van haar dochtertje alleen heeft moeten dragen en in het licht van 

haar emotionele toestand kan het geciteerde fragment daarom niet als geheel betrouwbaar worden 

beschouwd. De extreem onverschillige toevoeging ‘Meisjes… ach, dat zijn maar meisjes’ zal waarschijnlijk 

extra aangezet zijn om de kern van d’Avila’s onverschilligheid bij het sterven van zijn dochtertje duidelijk 

over te brengen. 

 Het onderscheid tussen mannen en vrouwen komt ook tot uiting in de vergoeding voor families 

van oorlogsslachtoffers. Hoewel d’Avila de Utrechters helpt om de muiters die de Utrechtse poorten 

bestormen tegen te houden en hierbij op zijn eigen landgenoten schiet, eist hij wel van het stadsbestuur, 

de stadhouder en de burgerij dat zij het beloofde geld voor de muiters bijeenbrengen. Aanvankelijk 

protesteren de hopmannen, maar aangezien de kanonnen van de Vredeborch weer op de stad gericht 

zijn geven ze toe, ‘[u]itgezonderd Jan Jacobs van Leemputte, die kort en goed verklaart dat hij honderd 

gulden zal storten voor de burgergezinnen die op deze grauwe ochtend een dierbare hebben verloren 

(een man of zoon), want gierig is hij niet  maar [dat] de muiters […] geen duit van hem [krijgen].’162 

Hoewel het meer voor de hand zal liggen dat een man of zoon gedood wordt aangezien zij vooral 

degenen zijn die vechten, is het niet ondenkbaar dat er ook een vrouw of dochter overlijdt gedurende de 

aanval. Over deze vrouwen heeft Jan het echter niet en aangezien toegevoegd is dat hij niet gierig is, lijkt 

het alsof dit als normaal beschouwd wordt. Met dit citaat wordt namelijk geïmpliceerd dat het 

achterwege laten van een vergoeding voor families van gestorven vrouwen of dochters niet als gierig 

wordt beschouwd. 

 In tegenstelling tot mannen, die via de verteller en Digna door Jan en d’Avila vertegenwoordigd 

zijn, spreken vrouwen in het verhaal weinig over de verschillen tussen de seksen. Alleen Catharina 

spreekt zich uit over het ongelijkwaardige beeld van mannen en vrouwen. Dit werd in haar sneer naar 

Jan vanwege zijn teleurstelling dat hun eerste kindje een meisje was bijvoorbeeld al duidelijk. Ze 

problematiseert de sekseverschillen echter het duidelijkst richting het einde van het verhaal wanneer ze 

zich kwaad maakt omdat het stadsbestuur de Vredeborch niet wil afbreken en haar man Jan daar, 

hoewel hij als schepen in het bestuur zit, niets aan kan veranderen. Ze zegt daarom tegen hem: “Als jullie 
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mannen dan geen moed tonen, zullen wij vrouwen het doen.”163 Wanneer Jan vervolgens aangeeft dat 

dat ‘ongehoord’ is, want “[v]rouwen kunnen niet …,” zegt ze in directe rede tegen hem: “O nee? Ik zal 

het je bewijzen, Jan Jacobs. De opstand tegen Spanje is niet alleen mannenwerk.”164 Dit benadrukt ze 

door elk onderdeel in de daaropvolgende opsomming van hoe vrouwen bij de opstand tegen Spanje 

betrokken zijn te beginnen met ‘ook vrouwen.’ Het woord ‘ook’ gevolgd door ‘vrouwen’ haalt namelijk 

het idee onderuit dat alleen mannen aandeel zouden hebben aan het genoemde. Ze zegt: “Ook vrouwen 

hebben op de wallen gestaan in Haarlem, Alkmaar, Leiden en Oudewater. Ook vrouwen hebben op 

brandstapels en aan galgen hun leven moeten geven voor de vrijheid. Ook vrouwen hebben geleden en 

geboet bij hun verzet tegen de tirannie.” Ter bekrachtiging van haar uiting “[i]k zal het je bewijzen”165 

voegt ze hier nog aan toe: “Denk maar niet dat je mij van gedachten kunt laten veranderen, Jan. Als de 

vroedschap besluiteloos blijft, zullen de heren ontdekken dat de vrouwen van Utrecht wél een besluit 

durven nemen.”166 De volgende dag voegt Catharina de daad bij het woord: met hulp van haar dochters 

verzamelt ze tientallen vrouwen en trekt ze richting het kasteel. De auctoriale verteller die als externe 

focalisator optreedt, versterkt dit beeld van een moedige vrouw met de zin: ‘Catharina [is] in een ander 

deel van de stad bezig met datgene wat de mannen in feite niet durven doen.’167 Ook Catharina zelf geeft 

deze durf van haar en haar ‘zusters’168 in de directe rede aan: “Wat onze mannen niet durven, dat 

durven wij. Volg mij. Wij gaan de gehate Vredeborch afbreken tot de laatste steen.”169 

 

2.4. Karakterisering Catharina 

 

Dit laatste voorbeeld zegt niet alleen iets over de verhouding tussen mannen en vrouwen en hoe die 

wordt aangevochten, maar geeft ook informatie over het personage Catharina van Leemputte. Herman 

en Vervaeck onderscheiden op basis van Rimmon-Kenan drie manieren waarop een personage in het 

verhaal gekarakteriseerd kan worden: via directe, indirecte en analoge karakterisering. Bij directe 

karakterisering wordt een personage rechtstreeks via karakteriserende en evaluerende uitspraken 

gekarakteriseerd. Bij indirecte karakterisering wordt een personage indirect aan de hand van 
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metonymische verhoudingen zoals daden en taal gekarakteriseerd.170 En bij analoge karakterisering 

wordt een personage met behulp van metaforische beelden gekarakteriseerd.171 

 

2.4.1. Catharina als een bazige vrouw   

 

Al aan het begin van het verhaal, wanneer Catharina volgens Jan ‘[niet] [o]uder dan een jaar of zeventien 

kan […] zijn,’172 wordt het al duidelijk dat Catharina goed weet wat ze wel en niet wil. Nadat de verteller 

aangegeven heeft dat de waard van een herberg zijn wijnvoorraad aanprijst, wordt vervolgd met: ‘“Bier 

is goed genoeg voor ons,” zegt het meisje streng.’173 De personagetekst van Catharina wordt in het 

verhaal vaker middels een bijwoord emotioneel door de verteller geconcretiseerd. Naast ‘streng,’174 zegt 

ze dingen ‘hard’175 en ‘fel,’176 ‘snauwt’ ze,177 praat ze ‘bevelend’ tegen de knechten in de brouwerij van 

haar broer178 en verklaart ze ‘ijzig’ tegenover haar zoon Adam, die hoopt dat kapitein d’Avila hen komt 

opzoeken, dat ze “liever geen Spanjaarden meer over de vloer” krijgt.179 Naast deze indirecte 

karakterisering middels bijwoorden die haar manier van praten concretiseren, wordt Catharina indirect 

door het idiolect in haar personagetekst als bazig gekarakteriseerd. Zo zegt ze (‘streng’) tegen de meid 

Griete: “Houd op met janken en ga de tafel dekken”;180 zegt ze tegen haar zoon Adam: “Je blijft thuis, 

hoor je?”;181 zegt ze tegen haar dochter Digna: “Luister goed, het kost niets om beleefd tegen die 

indringers te zijn, maar daarmee houdt het op”;182 en zegt ze later in het verhaal tegen dezelfde dochter: 

“Ja, hoor eens, ik kan me voorstellen dat je bang was, maar nu is het toch voorbij?”183 Door het spreken 

in de gebiedende wijs en het inleiden of afsluiten van zinnen met dwingende woorden als ‘luister goed,’ 

‘ja, hoor eens’ en ‘hoor je,’ geeft ook haar taalgebruik blijk van haar bazigheid. 

 Ook andere personages geven vorm aan de karakterisering van Catharina als een bazige vrouw. Zo 

komt haar dominantie bijvoorbeeld in de volgende indirect weergegeven gedachten van Jan naar voren: 
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‘Welja, je commandeert maar, denkt Jan.’184 Iets eerder komt de lezer echter al te weten dat hij haar 

bazigheid niet als een negatieve, maar als een positieve  eigenschap waardeert: ‘Hij vindt haar aardig. 

Bijzonder aardig, mag je wel zeggen. Ze is zo lekker bazig.’185 Dit blijkt temeer uit de directe 

karakterisering: ‘Nooit zal hij vergeten dat hij zijn voorspoed en geluk vooral te danken heeft aan 

Catharina, aan haar bazigheid, eigengereidheid en liefdevolle hart. Als een koningin regeert zij in het huis 

over haar kinderen en de meid Griete, over de brouwerij met de knechten en de boekhouding.’186 De 

direct daaropvolgende statusuitweiding over Jan, ‘die een uitstekend zakenman blijkt te zijn en de 

brouwerij tot grote bloei weet te brengen,’ geeft zijn waardering voor deze Catharina die hij ‘op handen’ 

draagt extra waarde.187 

 Ten slotte geven de onderling fluisterende knechten van de brouwerij met hun uitspraak “Een 

echte Ka is Kaatje”188 een aanwijzing voor de beschouwing van (de verbuigingen van) de naam Catharina 

als nomen est omen. Met deze uitspraak refereren de knechten via de definitie van ‘ka’ (bazige vrouw)189 

aan haar bazige karakter en is er dus sprake van analoge karakterisering. Dat ze de naam ‘Catharina’ 

hierbij verkorten tot ‘Kaatje’ sluit aan bij de verkleinvorm van ‘ka’ - ‘kaatje’.190 In tegenstelling tot de 

knechten die haar bazige karakter hiermee niet positief typeren,191 gebruikt Jan ‘Kaatje’ juist als een 

koosnaampje voor zijn vrouw. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: ‘Lieve Kaatje, denkt hij dan vertederd, altijd zo 

vrolijk, zo stralend gezond. Zo’n vrouw zou ik moeten hebben, bazig of niet’;192 ‘In ogenblikken van grote 

tederheid noemt hij haar Kaatje’; 193 ‘Hij begint opeens te lachen en kijkt zijn Kaatje liefdevol aan’;194 en 

in mindere mate uit: “Je hebt gelijk, Kaatje […].”195 Jans gebruik van ‘Kaatje’ sluit dus aan bij zijn positieve 

evaluatie van het bazige karakter van Catharina. 
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2.4.2. Catharina als een vrouw die weet wat ze wil   

 

Dit bazige karakter hangt samen met Catharina’s karakterisering als iemand die weet wat ze wil en die 

opkomt voor haarzelf en haar familie. Deze eigenschap krijgt gestalte via directe en indirecte 

karakterisering. Catharina’s standvastigheid blijkt allereerst uit direct karakteriserende uitspraken in de 

erlebte Rede: ‘Zij, Catharina, weet precies wat ze wil en ze zal het voor elkaar krijgen ook!’196 en in de 

indirecte rede: ‘Catharina weet wat ze wil.’197 Via daden en gesprekken komt deze eigenschap ook 

indirect tot uiting. Zo duwt Catharina de twee soldaten die bij haar inbreken van de trap en twist ze 

daarna met Jan over het wel of niet terugbrengen van de musket die een van de inbrekers heeft 

achtergelaten. Hierbij kost het Jan ‘moeite Catharina tot zijn zienswijze over te halen.’198 Uiteindelijk 

stemt ze met enige tegenzin in om het wapen terug te geven,199 maar geeft ze daarbij wel in de directe 

rede aan: “Maar dat handel ik dan af op mijn manier.”200 Deze indirecte karakterisering wordt extra 

kracht bijgezet door Jan, die Catharina als interne focalisator direct karakteriseert: ‘En, weet Jan, als zijn 

Kaatje zich iets in het hoofd heeft gezet, kunnen geen vijf Alva’s en geen duizend Spanjolen haar er nog 

van afbrengen.’201 

 Catharina’s standvastigheid wordt vooral gedreven door haar grote, liefdevolle hart dat door Jan 

en de verteller geroemd wordt.202 Wanneer Catharina ziet dat het Elisabethgasthuis bij de belegering van 

de Vredeborch precies in de vuurlinie ligt, is het voor haar bijvoorbeeld meteen duidelijk dat de 

weeskinderen die daar verblijven weg moeten. ‘Resoluut als altijd slaat Catharina een dikke lakense 

mantel om’203 en snelt ze naar het klooster van de broeders regulieren aan de Nieuwe Gracht. Hoewel de 

prior aanvankelijk weigert om de kinderen in het klooster onder te brengen, blijft Catharina 

onverminderd op hem inpraten. Wanneer hij aangeeft dat kinderen toelaten tegen de regels is, zegt 

Catharina dat oorlogvoeren en Nederland onderdrukken ook tegen de regels is en vraagt ze hem of hij 

“de regels van dat mooie lied” niet kent dat “overal in de Nederlanden wordt gezongen.”204 ‘Oer-

Nederlands’ als ze is, zingt of zegt ze vervolgens de laatste twee regels van het zesde couplet van het 

Wilhelmus: “De tirannie verdrijven, die mij het hart doorwondt,”205 en geeft ze aan dat zij daar op het 
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ogenblik ook mee bezig zijn, en dat de hele stad hem dankbaar zal zijn als hij het Regulierenklooster voor 

de weeskinderen beschikbaar stelt. Aangezien de oude prior ‘tegen zoveel vastbeslotenheid’ niet op kan, 

moet hij uiteindelijk wel instemmen.206   

 Niet alleen anderen zijn van haar macht onder de indruk, ook zelf is Catharina zich van haar macht 

bewust. Bovendien weet ze hoe ze die macht kan gebruiken om haar zin te krijgen. Zo krijgt ze veel bij 

haar broer Willem gedaan omdat hij haar nodig heeft voor de boekhouding van zijn brouwerij. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het volgende fragment dat volgt op een tirade van Willem tegen Catharina omdat ze als 

‘telg uit een deftig geslacht […] zomaar een simpele knecht […] om de hals is gevallen.’207 Catharina hoort 

hem zwijgend aan en als hij eindelijk is uitgesproken haalt ze de schouders op en zegt: “Als je evengoed 

kon rekenen als standjes uitdelen, broertje, zou je mij helemaal niet nodig hebben. Maar je hebt me wél 

nodig en daarom wens ik niet beledigd te worden.”’208 Dat er een glimlach om haar lippen speelt 

wanneer ze direct daarna omdraait en wegloopt,209 bevestigt dat ze heel goed weet dat ze hem met haar 

macht kan manipuleren. En ook Willem zelf beseft dat zijn zusje macht over hem heeft. Hoewel hij 

ondanks het aandringen van Catharina aanvankelijk weigert om Jan in dienst te nemen stelt hij hem toch 

een aantal vragen, want ‘Willem heeft ook geleerd dat het niet raadzaam is zijn zusje voor het hoofd te 

stoten. Als slechte rekenaar heeft hij Catharina veel te hard nodig.’210 

 De laatste, en met het oog op de titel De val van de Vredeborch misschien de belangrijkste 

karakterisering van Catharina als een vrouw die weet wat ze wil en daarbij nergens voor terugdeinst, 

betreft de indirecte karakterisering in woorden en daden omtrent de sloop van de burcht zoals die bij de 

beeldvorming over mannen en vrouwen in paragraaf 2.3 ‘Man versus vrouw’ uitgebreid is toegelicht. 

Catharina’s standvastigheid wordt vervolgens benadrukt door haar af te zetten tegen de andere vrouwen 

die samen met haar richting de Vredeborch lopen. Wanneer de groep de burcht nadert, geeft de 

verteller namelijk aan dat de vrouwen aarzelend stilstaan, maar dat Catharina ‘recht op de hopman 

toeloopt.’211 Hoewel de hopman eerst ‘minachtend’ in de gracht spuwt en haar erop wijst dat ze haar 

“huishouding [hoort] te besturen,”212 gaat hij toch aan de kant wanneer ze dreigt hem met haar houweel 

te slaan. Want: ‘Hij kent Catharina van Leemputte en nog beter kent hij haar reputatie. […] Ze is werkelijk 
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in staat hem te lijf te gaan.’213 Hij staat er vervolgens ‘een beetje hulpeloos bij’214 wanneer Catharina de 

eerste stenen van de Vredeborch loswrikt. In de erlebte Rede wordt vervolgens aangegeven dat hij niet 

weet hoe hij tegen ‘zo’n vastbesloten vrouwmens’ moet optreden, want ‘[de] vrouw van schepen Van 

Leemputte een aframmeling geven of in de gracht duwen? Dat durft hij niet…’215 Zijn gedachten worden 

hierbij deels geformuleerd in retorische vragen waarin geen ‘hij’ maar een generaliserende ‘je’ wordt 

gebruikt,216 waarmee aangegeven wordt dat anderen dit waarschijnlijk ook niet zouden durven en de 

lezer zich gaat afvragen wat hij zelf zou doen. Het besluiten van ‘[d]at durft hij niet’217 met een 

beletselteken nodigt ook uit tot nadenken en geeft aan dat Catharina wel een heel vastbesloten vrouw 

moet zijn als zelfs een hopman niet tegen haar durft op te treden. In navolging van Catharina beginnen 

‘mannen, vrouwen, zelfs kinderen’218 op de burcht in te hakken en het verhaal besluit met: ‘Een halve 

eeuw nadat op last van Keizer Karel V met de bouw werd begonnen, is de Vredeborch een herinnering 

geworden.’219 De boodschap is duidelijk: zonder Catharina’s standvastigheid en moed zou dit niet zo snel 

gelukt zijn. 

 

2.4.3. Catharina als vechter voor en samenbinder van het gezin   

 

Zoals bij de typering van Nederlanders al aangegeven is, wordt de zorg voor het bijeenhouden van het 

gezin door de verteller gezien als een van de kenmerken van ‘typische Nederlanders.’220 Ook Catharina 

wordt indirect als een dergelijke Nederlander gekarakteriseerd door haar gedachten: ‘Och Here, bespaar 

ons alsjeblieft onenigheid binnen het gezin. Dat het land verscheurt wordt is al erg genoeg’221 en ‘Er is 

zoveel ruzie en ellende in de wereld buiten haar huis. Hierbinnen wil zij de warmte en vrede zo lang 

mogelijk vasthouden.’222 Deze laatste mijmering wordt gevolgd door vertellerscommentaar waarin de 

verteller zich de retorische vraag stelt hoe je een gezin bij elkaar kunt houden ‘als de wereld verscheurd 

is en die scheuring dwars door alles heen snijdt.’223 Catharina probeert dit door in eerste instantie niet 

tegen haar man Jan te zeggen dat Daniël priester wil worden en dat Digna verliefd bij d’Avila is 
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ingetrokken. Ze pikt het echter niet dat Digna stiekem bij de vijand ingetrokken is, en gaat de volgende 

morgen naar de Vredeborch om haar dochter terug te eisen. Uiteindelijk ziet ze in dat Digna echt niet 

met haar mee teruggaat, maar ze schuwde het daarvoor niet om kapitein d’Avila te beledigen en Digna 

en hem flink toe te spreken.  

 Later, wanneer d’Avila weet dat een groep muitende Spaanse Soldaten Utrecht ondanks de 

onderhandelingen toch wil binnenvallen, wordt in een indirecte innerlijke monoloog aangegeven dat hij 

zich schuldig voelt tegenover Catharina ‘die hem indertijd zo ijzig koel tegemoet trad, maar die hij 

respecteerde om haar kordaatheid, om de wijze waarop zij haar huishouden bestuurde en om het 

warme nest dat ze voor haar kinderen had weten te bouwen.’224 Deze waardering voor haar rol binnen 

het gezin krijgt waarde doordat de lezer weet dat hij een tijdje bij de familie Van Leemputte 

ingekwartierd was en hij dit dus inderdaad kan beoordelen. Op basis van deze eigenschappen en de 

vastberadenheid van haar en haar dochter Digna concludeert hij: ‘Prachtige mensen, die 

Nederlanders!’225  

 Een andere manier waarop ze haar gezin wil sparen, is het achterhouden van informatie voor haar 

man Jan. Wanneer d’Avila van luitenant tot kapitein gepromoveerd terugkeert naar Utrecht, vraagt 

Adam zich hardop af of hij nog eens bij hen langs zal komen. Tijdens de periode dat hij bij hen in huis 

ingekwartierd was, konden ze namelijk goed met elkaar opschieten. Nadat Catharina verklaart dat ze 

liever geen Spanjaarden meer in huis heeft, volgt in de indirecte rede: 

 

Ze voelt zich schuldig omdat ze haar man nooit heeft verteld dat Digna bepaalde gevoelens  

koesterde voor de hidalgo.[226] Ze heeft Jan die zorgen willen besparen, zoals ze hem altijd zoveel 

mogelijk narigheid heeft bespaard. Het feit dat Daniël geen brouwer wil worden, maar priester, 

heeft Jan Jacobs al genoeg verdriet gedaan.227  

 

Uit dit fragment blijkt dat ze haar man Jan zoveel mogelijk probeert te sparen en informatie voor hem 

achterhoudt om hem geen verdriet te doen, maar dat ze zich tegelijkertijd schuldig voelt dat ze niet 

helemaal eerlijk tegen hem is. 
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 Haar ‘grote hart’228 beperkt zich echter niet tot haar eigen gezin; ook anderen in nood helpt zij 

graag. Dit bleek al uit het helpen van de weeskinderen, maar Catharina staat in Utrecht ook bekend om 

haar hulp aan de armen en het regelen van een verwarmde ruimte voor daklozen in de winter.229 Ook 

zorgt ze ervoor dat Jan het zwakke, tienjarige broertje van de hulp Griete als boodschappenjongen in 

dienst neemt wanneer het gezin in problemen verkeert omdat de oudste zoon is opgepakt. Wanneer 

Daniël vervolgens schampert dat er dan nog meer ketters in de brouwerij zijn, went Catharina zich 

‘woedend naar haar zoon’ en zegt zij: ‘Wat maakt jou tot zo’n nare jongen? Dit gezin moet geholpen 

worden. Heb je dan geen hart?’230 Ook biedt ze Tienus, de kleuter die Adam uit Oudewater heeft 

meegenomen, een plekje in huis. Adam ging er al vanuit dat zijn moeder zou helpen, want hij zei in 

Oudewater al tegen het jongetje: “Mijn moeder zal je wassen en nieuwe kleren voor je maken. Je zult te 

eten krijgen.”231 En zo gebeurt het ook: Catharina zegt “Ach, heremijntijd, je hebt er goed aan gedaan, 

Adam,” wast het kind, verbindt zijn wonden, doet hem een oud nachthemd van Catrientje aan en geeft 

hem anijsmelk met brood.232 

  

2.4.4. Catharina als een slimme, verstandige vrouw   

 

Alle bovengenoemde eigenschappen worden versterkt door de directie en indirecte karakterisering van 

Catharina als een slim en verstandig persoon. Wanneer Jan Catharina net ontmoet heeft, begrijpt hij al 

dat het ‘geen meisje [is] dat je gemakkelijk iets wijs kunt maken.’233 En wanneer hij naar de kelder van de 

brouwerij gaat om de vermeende basilisk te zoeken, vindt hij het ‘nog niet zo dom bedacht’ dat ze 

voorstelt om een spiegel mee te nemen zodat de dodelijke blikken van de basilisk terugkaatsen en Jan 

niet bereiken. Hij noemt haar daarom “een vat vol goed invallen.”234 Ook Daniël is onder de indruk van 

zijn moeders slimheid wanneer ze hem de twee gerechtsdienaren die voor een huiszoeking komen laat 

begeleiden. Hij heeft immers net gezegd dat hij priester wil worden en ‘[m]et een toekomstige priester 

erbij die hen op de vingers kijkt, zal de huiszoeking noodgedwongen oppervlakkig blijven.’235 Achteraf 

blijkt Catharina nog slimmer dan Daniël op dat moment al dacht, want door Daniël eerst met de 

gerechtsdienaren naar zolder te sturen had ze tijd om de verboden pamfletten uit haar ondergoedkist te 
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halen en in haar rokzak te verstoppen.236 Ten slotte wordt Catharina expliciet als een verstandig persoon 

gekarakteriseerd door de verteller, die aangeeft dat zij ‘verstandige adviezen’ geeft in de brouwerij waar 

de zaken steeds beter gaan; door Digna, wanneer zij denkt: ‘[m]oeder is zo slim, zo verstandig, ze merkt 

alles’;237 en door Peter van Dam, die ‘moeder Van Leemputte’ ook ‘[h]eel verstandig’238 vindt wanneer hij 

van Catrientje hoort dat ze Digna naar Vreeswijk heeft gestuurd omdat ze met een Spaanse officier 

omging.239 

 

2.4.5. Catharina over zichzelf   

 

Hoewel Catharina gekarakteriseerd wordt als een vrouw die goeddoet en weet wat ze wil, en ze dit 

laatste in de erlebte Rede doch niet in de directe rede kan laten blijken via tekst als ‘Zij, Catharina, weet 

precies wat ze wil en ze zal het voor elkaar krijgen ook!,’240 wordt via een interne monoloog en via de 

verteller duidelijk dat ze niet altíjd zeker is van zichzelf en ze ook spijt heeft van dingen die ze niet heeft 

gedaan of die ze heeft verzwegen. Zoals eerder al ter sprake kwam, voelde ze zich schuldig omdat ze Jan 

niet had verteld dat Digna gevoelens voor d’Avila koesterde. Dit schuldgevoel komt later weer ter sprake 

wanneer Catharina naar de Vredeborch is om Digna terug te halen. Hoewel ze Digna op allerlei manieren 

probeert te overtuigen, ziet ze uiteindelijk in dat het ‘hopeloos’ is en gaat ze weg.241  Buiten op straat 

spoken ‘[w]ilde gedachten en zelfverwijten […] door haar hoofd’242 en vraagt ze zich in een directe 

innerlijke monoloog af hoe God het kan toelaten dat ‘de Spanjolen’ haar familie dit aandoen,243 waarom 

hij Digna niet wilde beschermen en hoe hij een liefde in Digna’s hart heeft kunnen planten die haar 

ondergang zal worden. Maar uit het volgende deel van deze directe innerlijke monoloog blijkt dat ze de 

schuld toch naar zichzelf toetrekt: 

 

Nee, denkt ze dan, het is allemaal mijn schuld. Ik had haar harder moeten aanpakken, haar twee  

jaar geleden tot een bekentenis moeten dwingen toen ik merkte dat ze verliefd was, dan had ik 
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maatregelen kunnen nemen en was dit alles niet gebeurd. Maar ik gunde haar de zoetheid, de      

verrukking van in het verborgene lief te hebben. Ik had moeten begrijpen hoe gevaarlijk dat is…’244  

 

En ‘‘s Avonds, in de intimiteit van hun bedstee, vertelt Catharina haar man alles en daarbij spaart zij 

zichzelf en haar schuldgevoelens niet.’245 Later komt haar onzekerheid of zwakte nogmaals in relatie tot 

haar dochter Digna tot uiting. Ze weet dat de ‘geheimzinnige schone op de Vredeborch, de eeuwig 

gesluierde vrouw of geliefde van de kapitein,’246 oftewel Digna, een kind heeft gekregen en vervolgens 

weer verloren heeft. Dit is echter iets ‘wat ze noch aan Jan, noch aan haar kinderen heeft durven 

vertellen.’247 Hoewel ze soms informatie verzwijgt om andere personages geen verdriet te doen, 

verzwijgt ze dus ook dingen omdat ze ze niet durft te vertellen. Deze terughoudendheid staat in schril 

contrast met het beeld dat andere personages van haar hebben: het beeld van een sterke vrouw. 

 

4.5. Samenvattend 

 

Hoewel Catharina in het naschrift ‘oer-Nederlands’ genoemd wordt, komt deze term in het verhaal niet 

voor. Het begrip ‘oer-Nederlandsheid’ wordt echter wel geconcretiseerd door kenmerken toe te 

schrijven aan ‘typische Nederlanders’, ‘Nederlanders’ en aan Catharina. Zo zijn typische Nederlands 

geldbelust, is hun handelswijze schijnbaar niet-politiek georiënteerd, wat zich uit in handeldrijven met 

iedereen, willen ze zich niet te veel met de godsdienstscheuring en tegenstellingen die verwarring 

stichten bemoeien en is het vooral hun prioriteit om hun gezin bijeen te houden. Verder worden 

Nederlanders als plomp, nuchter, trouw, standvastig en als stevige drinkers getypeerd. In tegenstelling 

tot deze kenmerken worden uiterlijke schoonheid, het behoren tot een specifieke stand of het 

aanhangen van een bepaalde geloofsovertuiging niet aan ‘oer-Nederlandsheid’ gekoppeld.    

 Naast deze positieve en negatieve typeringen blijkt gender ook belangrijk bij de bepaling van ‘oer-

Nederlandsheid’. Hoewel ‘oer-Nederlandsheid’ niet naar geslacht gedetermineerd wordt, wordt sekse in 

het verhaal namelijk wel geproblematiseerd. Aan de hand van de ervaring die d’Avila met Nederlandse 

vrouwen en voornamelijk met Catharina heeft, zet hij de Nederlandse en de Spaanse vrouw als imagined 

communities tegen elkaar af. De Nederlandse vrouw eindigt hierbij niet alleen hoger dan de Spaanse 

vrouw, maar ontstijgt ook de minderwaardige positie ten opzichte van de man. Dit is opvallend 
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aangezien sekseverschillen binnen de imagined community van Nederlanders ook samenhangen met 

statusverschillen, waarbij de man volgens hemzelf hoger staat dan de vrouw. Deze verschillen komen 

voornamelijk al dan niet generaliserend over alle mannen via Adam, d’Avila en de verteller tot uiting. De 

ongelijkheid van mannen en vrouwen wordt in het verhaal bovendien geproblematiseerd door de held in 

het verhaal een vrouwelijk hoofdpersonage te laten zijn en juist haar als ‘oer-Nederlands’ te 

bestempelen. Dit personage dat model staat voor de ‘oer-Nederlander’ wordt gekarakteriseerd als een 

bazige, slimme, verstandige vrouw die weet wat ze wil, die voor haar gezin vecht, die haar gezin bijeen 

wil houden en geen verdriet wil doen, die zich bewust is van haar macht, maar die in tegenstelling tot 

wat andere personages van haar denken niet altijd zeker van zichzelf is.  
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3. Trijn van Leemput als cultural memory 

 

Deze mensen hebben echt bestaan.248 

 

Maar wie zijn ‘deze mensen’? Verwijst Beckman hiermee naar alle personages uit het verhaal of slechts 

naar een aantal? Hoewel dit in het naschrift niet helemaal duidelijk wordt, is het evident dat ze hiermee 

in ieder geval naar Catharina, haar dochter Digna, Pieter van Dam en Jan verwijst. Direct onder dit 

zinnetje schrijft ze namelijk dat op de Bakkerbrug in Utrecht249 een door Pieter d’Hont vervaardigd 

beeldje van ‘Catharina (“Trijn”) van Leemputte’ staat en in het Centaal Museum te Utrecht een portret 

hangt met als onderschrift:   

 

 Dit ‘s ’t beeld van Leemput’s vrouw. Die moedig heeft gedaan // 

 Dat Borger noch soldaat in Utrecht dorst bestaan.250 

 

De vermelding van dit onderschrift functioneert allereerst ter ondersteuning van de ‘echtheid’ van haar 

verhaal en ter verheffing van Catharina, maar door het naar Jan verwijzende ‘Leemput’s vrouw’251 is het 

aannemelijk dat Beckman met dit geciteerde schilderijonderschrift ook wil aangeven dat Jan echt 

bestaan heeft. Uit de daaropvolgende alinea blijkt dat ook Pieter van Dam en Digna van Leemputte bij 

‘deze’ echt bestaande mensen horen. Zo vermeldt Beckman in welke jaren Pieter in Amersfoort raadslid, 

schepen en uiteindelijk burgemeester werd, geeft ze aan dat hij met Digna trouwde en zegt ze dat zij 

samen drie zoons kregen.  

 Beckman besluit het naschrift met de twee inmiddels bekende zinnetjes: ‘Het was vooral 

Catharina die mijn belangstelling wekte. Ze is zo oer-Nederlands!’252  In de context van het naschrift 

waarin ze aangeeft dat de personen echt hebben bestaan, is het echter niet helemaal duidelijk of ze 

hiermee naar het personage Catharina of naar de door haar veronderstelde historische persoon verwijst. 

Aangezien ze in haar beschrijving van d’Honts beeldje achter de naam Catharina tussen haakjes en 

aanhalingstekens ‘Trijn’ schrijft, lijkt het alsof ze het personage Catharina en deze Trijn aan elkaar 

gelijkstelt. Aangezien ze bij de bespreking van het anonieme schilderij geen naam gebruikt maar enkel 

met ‘haar portret’ verwijst, verheldert dit onderdeel de ambigue verwijzing in de afsluitende twee 

                                                           
248

 Beckman 2007, 337 
249

 Dit beeldje staat inmiddels op de Zandbrug in Utrecht. 
250

 Beckman 2007, 337 
251

 Ibid., 337. 
252

 Ibid., 337 



45 
 

zinnetjes niet en is het dus niet met zekerheid te zeggen of ze de beeldvorming rond de volgens haar 

echt bestaande Catharina of het personage Catharina ‘zo oer-Nederlands’ vindt. 

 

Of deze vrouw echt bestaan heeft is niet te achterhalen, maar dit vermoeden geeft genoeg aanleiding 

om de beeldvorming rond deze zestiende-eeuwse vrouw te onderzoeken. Na de naamsproblematiek die 

in dit naschrift gesuggereerd wordt in paragraaf 3.1 nauwkeuriger besproken te hebben, zal ik de 

beeldvorming rond deze vrouw, die zoals in paragraaf 3.1 zal blijken het best met ‘Trijn van Leemput’ 

aangeduid kan worden, toetsen aan de zes kenmerken van cultural memory die Jan Assmann in zijn 

theorieën rond cultural memory onderscheidt. In paragraaf 3.3 zal ik Bolter en Grusins concepten 

remediation en repurposing, die volgens Erll en Rigney ook binnen de dynamiek van cultural memory 

relevant zijn, betrekken op de bronnen die Beckman volgens de aan de roman toegevoegde bibliografie 

tot haar beschikking had. Vervolgens zal ik in paragraaf 3.4 de parateksten van De val van de Vredeborch 

op basis van de dubbele logica die remediation volgens Bolter en Grusin heeft bespreken, en tot slot zal 

ik in paragraaf 3.5 proberen te achterhalen waarom Beckman ‘oer-Nederlandsheid’ juist aan de hand van 

Trijn en de afbraak van kasteel Vredenburg concretiseert. 

 

3.1. Naamproblematiek 
 

De eerder aangekaarte naamsverwarring sluit aan bij een grotere naamproblematiek rond de vermeende 

historische vrouw. Ze is niet vermeend omdat het onzeker is of Jan/Johan Jacobszoon van 

Leemput/Leemputten in de tweede helft van de zestiende eeuw met de betreffende vrouw getrouwd 

is,253 maar ze is vermeend omdat de historiciteit van haar rol bij de afbraak van kasteel Vredenburg 

onder andere door P. Bor,254 F. Halma255 en J.G. Riphaagen256 in twijfel wordt getrokken. Ook bestaat er 

geen consensus over haar naam. Hoefer geeft in zijn Nederlandsche vrouwen in dienst van Mars (1888) 

bijvoorbeeld aan dat ‘[e]ene vrouw Catharina de Berges van Essendelle’ bij ‘de menigte’ bekend was 

onder de naam Tryn van Limpen, maar dat uit de ondertekening van ‘een stuk van overdracht’ uit 1594 

die ‘[i]n de Utr. Kronijk p. 207’ afgedrukt is, blijkt dat ‘haar ware naam […] Katarina Will. Voornen 
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dochter’ was.257 In de in 1857 verschenen dertiende jaargang van de Kroniek van het Historisch 

Genootschap gevestigd te Utrecht staat inderdaad op pagina 207: 

 

Acte van Trijn van Leemputte. De Heer Jr. J. J. de Geer vertoont eene oorspronkelijke acte van 

overdragt, waarbij Trijn van Leemputte bekent te hebben overgedragen de helft in zes morgen 

lands onder Vreeswijk, voorzien van hare handteekening en van het jaar 1594. Hieruit blijkt dat 

haar waren naam was Katarina, Willem Voornen dochter, weduwe van Jan Jacobs zoon van 

Leemputten.258 

 

Gezien de doelstellingen van het Historisch Gezelschap dat in 1850 vanwege de ‘toenemende 

uitbreiding, het vermeerderd getal der leden, en de nieuw aangeknoopte binnen- en buitenlandse 

betrekkingen’259 een naamsverandering onderging tot Historisch Genootschap, lijkt dit een betrouwbare 

bron en mogen we aannemen dat deze handtekening echt heeft bestaan.260 Deze handtekening op basis 

waarvan geconcludeerd wordt dat de echte naam van de als Trijn van Leemputte bekendstaande vrouw 

Katarina Willem Voornendochter was, is echter niet meer te vinden. Het verdwijnen hiervan wordt 

ondersteund door Riphaagen, die aangeeft dat onderstaande handtekening de enige handtekening is die 

van Trijn van Leemput261 bewaard is gebleven. Deze handtekening staat op een protocol van notaris J. 

van Herwaerden dat van 3 mei 1604 stamt.262 Dit protocol is niet als Katarina Willem Voornendochter, 

maar als Catrin of Catrien van Leemput ondertekend. 

 

 Figuur 1. Handtekening vrouw Van Leemput
263 
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Hoewel ze in verschillende bronnen met verschillende namen aangeduid wordt, komt de naam Katarina 

Willem Voornendochter niet in andere bronnen dan de Kroniek van het Historisch Genootschap 

gevestigd te Utrecht voor. In het woordenboek Toneel der vereenigde Nederlanden (1725) wordt ze 

onder het lemma ‘TRYN VAN LIMPEN’ behandeld, maar wordt direct na dit trefwoord vermeld dat zij 

‘gemeenlyk t’Utrecht onder de Burgerye […] naar haaren man, TRYN VAN LEEMPUT, of, naar haaren 

geboorte- en doopnaam, KATHARINA BERGERS’ genoemd wordt.264 Met kleine variaties op deze 

schrijfwijzen wordt ze in dezelfde bron onder het lemma ‘VREÊBURG, VREEDENBURG’ ook als Catharina 

Bergers en Tryn van Leemputten aangeduid.265 Volgens het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland was 

ze onder andere bekend als Catrijn Willem Claeszoensdochter van Voornen en als Catharina de Berghes 

ten Essendelle. Deze laatste naam noemt A. Ferwerda ook in zijn Nederlandsch geslacht-, stam- en 

wapenboek uit 1785266 en was Hoefer in 1888 met de spellingvariant van Berges zonder ‘h’ en met het 

tussenvoegsel ‘van’ in plaats van ‘ten’ ook bekend. Volgens het lexicon kende men haar echter vooral 

onder de naam Trijn van Leemput of Trijn van Limpen.267  

 Deze verschillende namen in ogenschouw nemend is het opmerkelijk dat Beckman het personage 

dat haar belangstelling wekte en dat ze in haar naschrift ‘zo oer-Nederlands’ noemt of dat gebaseerd is 

op de persoon op wie dit van toepassing is, de naam Catharina Berges van Voorne geeft.268 Deze variant 

komt in geen enkele bron voor en lijkt samengesteld te zijn uit Catharina de Berg(h)e(r)s ten/van 

Essendelle en Katarina Willem Voornendochter of Catrijn Willem Claeszoensdr. van Voornen. Na haar 

huwelijk met Jan wordt ze in het verhaal Catharina van Leemputte genoemd en ook dit is geen gangbare 

variant van haar naam. Hoewel Nepveu en Struick haar respectievelijk Catharina van Leemput en 

Catharina van Leemputte noemen,269 komt ‘Van Leemputte’ of ‘Van Leemput’ voornamelijk voor in 

combinatie met ‘Trijn’. Een enkele keer spreekt haar broer Willem haar in het verhaal met deze meer 

Nederlands klinkende naam aan, maar na de eerste keer dat hij dit doet geeft de verteller meteen aan 

dat ‘Catharina […] niet graag Trijn wordt genoemd.’270  

 Hoewel de naam Trijn niet in combinatie met (De) Berg(h)es van/ten Essendelle, Willem 

Voornendochter of Willem Claeszoensdr. van Voornen voorkomt, is Beckmans beslissing om haar 

Catharina te noemen opmerkelijk. De gangbare naam ter verwijzing naar de vrouw die in de loop der 
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jaren een steeds belangrijkere en uitgebreidere rol in de afbraak van de Vredenburg heeft gekregen is 

namelijk Trijn van Leemput. Bovendien strookt de verkiezing van de naam Catharina boven de meer oud- 

(of ‘oer-’)Nederlands klinkende naam Trijn niet met haar betiteling als ‘oer-Nederlands’. Uitgaande van 

de naam Catharina is het ten slotte problematisch dat Beckman deze naam niet met een ‘K’, maar met 

een meer exotische ‘C’ schrijft; de schrijfwijze als Kat(h)arina komt immers ook in verschillende bronnen 

voor.  

 Dat Beckman haar hoofdpersonage Catharina Berges van Voorne en later Catharina van 

Leemputte noemt, is met het oog op haar uit de bibliografie blijkende achtergrondonderzoek 

opmerkelijk en doet veronderstellen dat ze wellicht expres naamsdiscrepantie laat bestaan tussen het 

fictionele personage en de beeldvorming rond Jans vrouw in andere bronnen. Door haar namen op een 

tot nu toe unieke manier te combineren en door de ambiguïteit van de laatste zinnen van het 

naschrift,271 wordt het lastiger om het personage en de mens die volgens Beckmans naschrift echt 

bestaan heeft, vanaf het eerste moment als aan elkaar gelijk te beschouwen, en wordt de aandacht 

gevestigd op het fictionele karakter van het medium. Dit weegt echter niet op tegen de vele 

overeenkomsten tussen het personage en de andere bronnen over deze vrouw; de informatie die ze in 

het naschrift geeft om de lezer te overtuigen dat de opgevoerde personages echt hebben bestaan; en de 

overige parateksten die tot doel hebben om de authenticiteit van het verhaal te bekrachtigen.272 Het is in 

deze context veelzeggend dat Beckman in het naschrift niet stelt dat de personages echt bestaan 

hebben, maar dat ze schrijft: ‘[d]eze mensen hebben echt bestaan.’273 Ze verwijst dus niet naar de 

personages alsof het fictionele creaties zijn, maar alsof de personages aan ‘echte’ mensen gelijk zijn. 

Deze verwijsstrategie zorgt ervoor dat het verschil tussen de fictionele personages en de door haar 

veronderstelde echt bestaande mensen klein lijkt. 

 

Nota bene 

 

Om een onderscheid te maken tussen Beckmans personage en de beeldvorming rond Jans vrouw, die 

volgens verschillende bronnen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de afbraak van kasteel Vredenburg, 

zal ik bij het verwijzen naar Beckmans personage de naam Catharina (van Leemputte) gebruiken en in 

het andere geval over Trijn (van Leemput) spreken. Wanneer Beckmans adressering ambigu is, zal ik met 

‘Catharina of Trijn’ verwijzen. 
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3.2. Cultural memory 
 

Hoewel dit hoofdstuk ‘Trijn van Leemput als cultural memory’ heet, is er na de inleiding van dit 

eindwerkstuk waarin een aantal theorieën omtrent cultural memory besproken zijn, niet meer op deze 

theorieën ingegaan. Om de aanname dat Trijn van Leemput met haar rol in de afbraak van kasteel 

Vredenburg cultural memory is te onderbouwen, zal ik het geschetste beeld van de overlevering van Trijn 

van Leemput in deze paragraaf toetsen aan de zes kenmerken van cultural memory die Jan Assmann 

definieert.274 Hierbij gaat mijn aandacht vanwege de belangrijke positie die deze roman in dit 

eindwerkstuk inneemt in het speciaal uit naar Beckmans roman De val van de Vredeborch. Afgezien van 

de laatste twee kenmerken zal ik elk kenmerk in een eigen subparagraaf behandelen.  

 

3.2.1. Concretion of identity 
 

Het eerste kenmerk dat Assmann definieert, is de concretisering van identiteit of de relatie tot de groep. 

Volgens Assmann bevat cultural memory de kennis waaraan een groep haar bewustzijn van eenheid en 

onderscheidendheid ontleent. De manifestaties van cultural memory worden volgens hem gedefinieerd 

door middel van determinatie in positieve (‘wij zijn dit’) of negatieve (‘dat is ons tegenovergestelde’) 

termen. Zoals in hoofdstuk 3, paragraaf 2.2.3 uitgebreid toegelicht is, vindt deze concretisering van 

identiteit in De val van de Vredeborch onder andere plaats door een scherp onderscheid te maken tussen 

Nederlanders en Spanjaarden. In het fragment waarin Catharina naar de Vredeborch gaat om Digna 

terug te halen, zijn d’Avila en Catharina zich bewust van hun eigen identiteit en de imagined community 

waartoe ze behoren. Zo denkt d’Avila in zijn beschouwing van de andere groep ‘die Nederlandse 

vrouwen zijn heel anders dan de Spaanse’ en expliciteert hij de verschillen in zijn gedachten.275 Hoewel 

hij de Nederlandse vrouw en Catharina in het bijzonder vanuit het oogpunt van een buitenstaander 

beschouwd, zal de Nederlandse lezer de positieve kenmerken die d’Avila aan Nederlandse vrouwen 

toeschrijft en de conclusie dat Catharina die ‘ook van dat slag’ is, een vrouw is ‘om diep respect voor te 

hebben,’276 gebruiken om zijn identiteit aan te ontlenen. Op deze manier komt de ‘wij zijn dit’ via 

d’Avila’s gedachten in termen van ‘zij zijn dat’ tot stand.  

  In tegenstelling tot de positieve waardering van Nederlanders door d’Avila, geeft de Nederlandse 

Catharina in haar uiting van ‘dat is ons tegenovergestelde’ aan dat Spanjolen slecht zijn, iets wat onder 

meer blijkt uit: ‘O, hoe haat ze die Spanjolen, met hun arrogantie, hun beestachtigheden, hun helse 
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zelfzucht!’277 Naast deze concretisering van de relatie tot de groep via determinatie van wat eigen is en 

van wat niet tot de eigen groep behoort, komt de concretisering van de Nederlandse identiteit in De val 

van de Vredeborch tot stand door de typering van Nederlanders en de karakterisering van Catharina, die 

in het naschrift bovendien ‘oer-Nederlands’ wordt genoemd.278 

 

3.2.2. Capacity to reconstruct 
 

Het tweede kenmerk dat Assmann onderscheidt, is de capaciteit om te reconstrueren. Aangezien het 

verleden niet als zodanig bewaard kan worden, blijft van het verleden alleen datgene over ‘which society 

in each era can reconstruct within its contemporary frame of reference.’279 Bij cultural memory wordt de 

kennis daarom altijd middels toe-eigening, bekritisering, instandhouding of transformatie aan de actuele, 

hedendaagse situatie gerelateerd. Dat de overgeleverde kennis over Trijn van Leemput en haar rol in de 

afbraak van het kasteel door de eeuwen heen gereconstrueerd kon worden, blijkt uit de teksten die over 

haar handelen, uit de twee schilderijen waarop ze is afgebeeld, uit het beeldje van de Utrechtse 

kunstenaar d’Hont en uit het verschijnen van De val van de Vredeborch in 1988. Dat Beckman niet de 

enige was die de gebeurtenissen ronde het kasteel en Trijns aandeel hierin meer dan vierhonderd jaar na 

dato nog relevantie kon geven door de geobjectiveerde betekenis die ervan in cultural memory besloten 

ligt in een eigen, hedendaagse perspectief te plaatsen, blijkt bovendien uit de erkenning die ze van haar 

lezerspubliek voor dit boek kreeg: de Prijs van de Nederlandse Kinderjury 1989 (categorie 13-16 jaar).280 

 

3.2.3. Formation 
 

Ter verduidelijking van het derde kenmerk van cultural memory, formation, stelt Assmann dat de 

‘objectivation or crystallization of communicated meaning and collectively shared knowledge is a 

prerequisite of its transmission in the culturally institutionalized heritage of a society.’281 Om cultural 

memory te behouden en door te geven is het dus noodzakelijk dat de kennis die het bevat vaste vormen 

aanneemt. Dat deze vorming niet aan één medium gebonden is, wordt geïllustreerd door de 

overlevering van Trijn van Leemput. De kennis over haar daad is namelijk eerst oraal overgeleverd, maar 

werd door Buchelius en Van Beverwijck op schrift gesteld waarna andere teksten, twee schilderijen en 

een beeld volgden. Deze artefacten zorgen ervoor dat de kennis over Trijn van Leemput doorgegeven 
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wordt en dat Trijn cultureel in leven wordt gehouden. Zo draagt de roman De val van de Vredeborch 

bijvoorbeeld ook bij aan de beeldvorming rond Trijn en zorgt deze jeugdroman ervoor dat een nieuw, 

jong publiek met haar in aanraking komt. Ook zullen degenen die iets over Trijn van Leemput weten elke 

keer dat ze langs d’Honts beeld op de Zandbrug in Utrecht komen aan haar herinnerd worden en zullen 

degenen die de haar niet kennen maar die de op het voetstuk aangebrachte zinnen lezen kennis met 

haar maken.282 

 

3.2.4. Organization 
 

Met organization, het vierde kenmerk van cultural memory, bedoelt Assmann twee dingen. Allereerst 

wijst hij hiermee op ‘the institutional buttressing of communication,’ waarvan sprake is bij een 

geformaliseerde communicatieve situatie, zoals een abdicatie of de twee minuten stilte en het 

bloemenleggen tijdens Dodenherdenking.283 Daarnaast kan de gespecialiseerde of gecultiveerde praktijk 

van de dragers van cultural memory onder organization worden verstaan.284 Van ‘the institutional 

buttressing of communication’ is bij Trijn van Leemput geen sprake, maar de gecultiveerdheid van de 

dragers van cultural memory kan wel geïllustreerd worden aan de hand van teksten die aan de 

beeldvorming rond Trijn bijdragen. Met betrekking tot de cultivatie van deze dragers onderscheidt 

Assmann drie dimensies: 1) cultivatie van de tekst, in de zin van letterlijke overlevering; 2) cultivatie van 

de betekenis door uitleg, exegese, hermeneutiek en commentaar; en 3) bemiddeling in de zin van het 

‘levend maken’ van de tekst, wat onder andere middels onderwijs en opvoeding gerealiseerd kan 

worden.285    

    Alle drie deze dimensies zijn op de overlevering van Trijn van Leemput van toepassing. Zo wordt 

Buchelius’ dagboekaantekening van 22 juli 1590 door meerdere schrijvers en onderzoekers gecultiveerd, 

maar is vooral de letterlijke overname van de eerste tekst die uitgebreid over Trijn van Leemput handelt 

een duidelijk voorbeeld van de dimensie ‘cultivatie van tekst.’ Zesentachtig jaar na het verschijnen van 

Van Beverwijcks boek Van de uitnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639) neemt Halma het 

fragment over Trijn van Leemput hieruit namelijk letterlijk over in zijn woordenboek Toneel der 

Vereenigde Nederlanden (1725).286 Ruim honderd jaar later doet ook Nepveu dit in zijn bijdrage aan de 
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Utrechtsche Volksalmanak van het jaar 1843.287 En ook G.A. Evers neemt Van Beverwijcks tekst letterlijk 

over in zijn in het Maandblad van Oud-Utrecht gepubliceerde artikel ‘Hoe Katrijn van Leemput het 

kasteel Vredenburg ging sloopen’.288 Tot slot neemt ook Riphaagen deze tekst 338 jaar na de eerste 

publicatie ervan in haar artikel ‘Een standbeeld voor Trijn van Leemput’ in Jaarboek Oud-Utrecht 1977 

over.289  

 De cultivatie van de betekenis van Trijn als cultural memory blijkt onder andere uit de exegese van 

teksten die over haar handelen en uit het commentaar op de historiciteit van haar aanzet tot de afbraak 

van kasteel Vredenburg zoals in Halma (1725), Strick van en tot Linschoten (1808), Van Bolhuis (1838), 

Nepveu (1843) en Riphaagen (1977).290 Ten slotte is ook de bemiddelende functie van de dragers van 

cultural memory aan de hand van een educatief project van Het Utrechts Archief te illustreren. Hoewel 

dit project over de Utrechtse stadsgeschiedenis dat geschikt is voor de bovenbouw van het middelbaar 

onderwijs uit het jaar 2000 stamt, en zodoende eigenlijk niet in dit onderzoek meegenomen zou moeten 

worden,291 geeft dit project wel goed aan hoe de derde dimensie van de dragers van cultural memory 

werkt. Via de module ‘De legende van Trijn van Leemput’ leren middelbare scholieren namelijk over Trijn 

van Leemput en komt het verleden tot leven doordat de scholieren zelf opdrachten moeten maken, 

archiefonderzoek moeten doen en via de CD-DOM de rouwklok die bij de begrafenis van Trijn geluid  

heeft kunnen horen.292 

 

3.2.5. Obligation en reflexivity 
 

De vijfde en zesde eigenschap van cultural memory kunnen niet onafhankelijk van de sociale context van 

de samenleving waarbinnen kennis over Trijn van Leemput als cultural memory functioneert onderzocht 

worden. Aangezien het binnen dit eindwerkstuk niet mogelijk is om de politieke en sociale situatie rond 

het verschijnen van De val van de Vredeborch in 1988 uitgebreid te onderzoeken, kunnen de kenmerken 

obligation  en reflexivity niet met betrekking tot deze roman en Trijn van Leemput besproken worden. 

Om toch aan te geven wat Assmann met obligation en reflexivity bedoelt, zullen deze kenmerken 

hieronder kort toegelicht worden. 
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  Bij het punt obligation geeft Assmann aan dat de relatie van cultural memory met een normatief 

zelfbeeld van een groep ‘[…] a clear system of values and differentiations in importance [engenders] 

which structure the cultural supply of knowledge and the symbols.’293 Deze aan een groep toebehorende 

symbolen kunnen afhankelijk van hun functie in de productie, representatie en reproductie van het 

zelfbeeld van de groep zowel belangrijk als onbelangrijk, centraal als perifeer, en lokaal als interlokaal 

zijn.294 Het bindende karakter van de kennis die in cultural memory besloten ligt, behelst bovendien een 

formatief en een normatief aspect. Het formatieve aspect blijkt uit de educatieve, civiliserende en 

humaniserende functie van de kennis en het normatieve aspect komt tot uiting in het voorschrijven van 

gedragsregels.295 

  Wat betreft reflexivity benadrukt Assmann drie manieren waarop cultural memory reflexief is. 

Allereerst is cultural memory volgens zijn theorie praktijkreflexief omdat het de gangbare praktijk binnen 

een groep door middel van spreekwoorden, spreuken, rituelen, etc. interpreteert. Daarnaast is cultural 

memory zelfreflexief omdat het naar zichzelf verwijst om uit te leggen, te onderscheiden, te 

herinterpreteren, te bekritiseren, af te keuren, te controleren en te overtreffen. En ten slotte geeft 

cultural memory een afspiegeling van zijn eigen beeld omdat het het zelfbeeld van een groep aan de 

hand van zijn eigen sociale systeem weerspiegelt.296 

 

Aangezien ten minste vier van de zes door Assmann gedefinieerde kenmerken van cultural memory 

direct van toepassing zijn op de totstandkoming van de beeldvorming rond Trijn van Leemput, blijkt de 

eerder gedane aanname dat Trijn van Leemput met haar rol in de afbraak van kasteel Vredenburg 

cultural memory is gegrond te zijn. 

 

3.3. Remediation en repurposing 
 

3.3.1. Theoretisch kader 
 

In het naschrift van De val van de Vredeborch wordt Catharina of Trijn gepresenteerd als iemand die echt 

bestaan heeft. Riphaagen stelt daarentegen in Jaarboek Oud-Utrecht 1977 dat ‘[h]et verhaal over Trijn 

van Leemputs heldendaden […] de kenmerken van een volksverhaal [draagt].’297 Zo is het ontstaan van 
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het verhaal volgens haar onbekend, valt naar de herkomst ervan slechts te gissen en is het ‘[z]estig jaar 

lang […] de speelbal van de mondelinge overleving geweest’ voordat Van Beverwijck het in ‘zijn 

omstreden boekje over de vrouw’ vastlegde.298 Riphaagen kan in haar stuk niet vaststellen of Trijns rol in 

de afbraak van kasteel Vredenburg op waarheid of verzinsels berust, maar de historiciteit hiervan is in de 

context van dit onderzoek naar de roman De val van de Vredeborch niet van substantieel belang. Het is 

daarentegen wel van belang hoe het beeld van Trijn als heldin tot stand gekomen is en hoe het nog 

steeds tot stand komt door bijvoorbeeld het lezen van Beckmans boek. Aangezien de sloop van kasteel 

Vredenburg in 1577 plaatsgevonden heeft, zijn er geen ooggetuigen meer in leven en is het beeld dat 

hier heden ten dage van bestaat dus geen direct, maar een door media bemiddeld beeld. In deze 

mediacontext is Bolter en Grusins concept ‘remediation’ relevant. Met dit concept dat zij in hun studie 

Remediation: Understanding New Media (1999) introduceerden, verwijzen ze naar processen waarbij 

media zich in reactie op nieuwe technologieën en ontwikkelingen in het medialandschap ontwikkelen.299 

Als één van de punten van remediation stellen zij:  

 

All mediation is remediation because each act of mediation depends upon other acts of mediation. 

Media are continually commenting upon, reproducing and replacing each other, and this process is  

integral to media. Media need each other in order to be media in the first place.300  

 

Met andere woorden: ‘The logic of remediation insists that there was never a past prior to mediation; all 

mediations are remediations, in that mediation of the real is always a mediation of another 

mediation.’301     

  Niet alleen in hedendaagse nieuwe mediaculturen is er sprake van deze ‘mediation of mediation’, 

maar reeds in de Renaissance was dit becommentariëren, reproduceren en vervangen een integraal 

proces van media.302 Hoewel Bolter en Grusin zich hoofdzakelijk toespitsen op nieuwe en digitale 

mediavormen, betogen Erll en Rigney dat het concept remediation ook zeer relevant is in studies 

omtrent cultural memory. Zo is er voorafgaand aan mediation geen cultural memory en is deze 

mediation er niet zonder remediation, waardoor remediation ook essentieel is voor cultural memory; ‘all 

representations of the past draw on available media technologies, on existent media products, on 
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patterns of representation and medial aesthetics.’303 Erll en Rigney stellen in de introductie van het door 

hen geredigeerde boek Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory (2009) ook:  

 

When we look at the emergence and “life” of memory sites, it becomes clear that these are based  

on repeated media representations, on a host of remediated versions of the past which “converge 

and coalesce” (Rigney, “Plenitude” 18) into a lieu de mémoire, which create, stabilize and 

consolidate, but then also critically reflect upon and renew these sites.304 

 

Specifieker baseert cultural memory zich volgens hen op ‘repurposing’, een concept waarmee Bolter en 

Grusin verwijzen naar 'taking a “property” (in our case a memory-matter) from one medium and re-using 

it in another.’305 In dit nauw met processen van remediation verbonden proces incorporeren, 

absorberen, bekritiseren, vervormen en lenen ‘memorial media’ van eerdere ‘memorial media’.306 In dit 

onderzoek naar Trijn van Leemput als cultural memory zal ik remediation en repurposing niet alleen 

beschouwen als processen die plaatsvinden bij het hergebruiken van een verhaal in een ander medium 

zoals bij de overgang van oraal verhaal naar handschrift naar druk het geval is, maar zal ik het begrip 

‘medium’ bij het nemen van het ene en hergebruiken in het andere medium ook opvatten als een 

specifieke tekst. Op deze manier is er ook sprake van remediation, en afhankelijk van de manier waarop 

de inhoud gerecycled wordt ook van repurposing, wanneer een verhaal uit een boek op een later 

moment in de tijd in een ander boek opgeroepen wordt en zo een nieuw ‘sociaal’ leven krijgt.307 

 

3.3.2. Bibliografie 
 

De gehele overlevering van Trijn van Leemputs rol in de afbraak van kasteel Vredenburg zou in termen 

van remediation en repurposing onderzocht kunnen worden, maar deze begrippen zijn in het bijzonder 

relevant met betrekking tot De val van de Vredeborch. Door de bibliografie die Beckman aan dit boek 

toegevoegd heeft, wordt de aanwezigheid van deze processen namelijk zichtbaar en worden de bronnen 

die ze hergebruikt geëxpliciteerd.308 In dit hoofdstuk zal ik alle bronnen uit deze bibliografie die over Trijn 

verhalen en alle bronnen die Beckman via deze bronnen bijvoorbeeld door citatie tot haar beschikking 

had bespreken en zal ik eventuele relaties tussen deze bronnen aangeven. Hierbij zal ik onder andere 
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aandacht besteden aan het type bron, de bron waar de schrijver zich op baseert (remediation), hoe de 

schrijver de informatie hergebruikt (repurposing) en welke nieuwe informatie de bron geeft. Wat betreft 

remediation zal ik me beperken tot het expliciteren van intertekstuele verwantschap. Verder gaat de 

aandacht bij de behandeling van het type bron voornamelijk uit naar het doel van de tekst en doet de 

historische betrouwbaarheid van de bron alleen ter zake voor zover deze betrouwbaarheid samenhangt 

met het doel van de tekst of als hier in andere teksten over geschreven is. 

 

3.3.2.1. Jaarboek Oud-Utrecht 1977 

 

Jaarboek Oud-Utrecht 1977 is de eerste titel in Beckmans ongeordende bibliografie. Vierhonderd jaar na 

de gebeurtenissen rond de sloop van kasteel Vredenburg schrijft J.G. Riphaagen, destijds 

archiefambtenaar bij het gemeentearchief van Utrecht, in dit jaarboek een artikel getiteld ‘Een 

standbeeld voor Trijn van Leemput’.309 In dit artikel probeert ze ‘de ware toedracht’ van de sloop van het 

kasteel te achterhalen.310 Hoewel Riphaagen allerlei informatie verschaft over de afkomst van Trijn en 

haar man Jan Jacobss. van Leemput, over hun kinderen en over het wapen van de familie Van Leemput, 

en ze de afbraak van het kasteel historisch inkadert, zal ik me beperken tot de bronnen die over Trijns rol 

in deze afbraak handelen. Hierbij zal ik me vooral richten op de informatie die Beckman via Riphaagen 

over deze bronnen bij het schrijven van de roman De val van de Vredeborch ter beschikking had. 

 Hoewel dit concreet een beperking inhoudt tot de paragraaf ‘Trijn van Leemputs heldenmoed’311 

waarin getracht wordt de oorsprong van haar rol bij de afbraak  te achterhalen, moet hierbij een 

uitzondering gemaakt worden voor het vierregelig gedicht waarmee het artikel begint. Dit gedicht is 

afkomstig van een anoniem portret van Trijn van Leemput en is ook aangebracht op het voetstuk van 

Pieter d’Honts beeld dat op de Zandbrug in Utrecht staat.312 Bovendien heeft Beckman deze regels 

overgenomen in haar naschrift waarin ze aangeeft dat de mensen echt bestaan hebben. Hoewel 

Beckman aangeeft dat dit schilderij in het Centraal Museum te Utrecht hangt, is het duidelijk dat ze dit 

gedichtje niet van dit schilderij, maar uit Riphaagens artikel overgenomen heeft. Onder de versie van het 

schilderij dat in het Centraal Museum hing staat namelijk:  
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      DIT IS TRYN LEEMPUTS BEELD, DI MOEDIG HEEFT GEDAAN, // 

       DAT BORGER NOCH SOLDAAT OYT DERVEN HAD BESTAAN.313 

 

Terwijl Beckman dit onderschrift in het naschrift van haar roman als volgt citeert: 

 

       Dit ‘s ’t beeld van Leemput’s vrouw. Die moedig heeft gedaan // 

       Dat Borger noch soldaat in Utrecht dorst bestaan.314 

 

Afgezien van het gedichtje refereert Riphaagen aan vijf bronnen waarin over Trijn verhaald wordt, te 

weten Buchelius’ dagboekaantekening van 22 juli 1590, Van Beverwijcks Van de uitnementheyt des 

vrouwelicken geslachts uit 1639, Ferwerda’s Nederlandsch geslacht-, stam- en wapenboek (1785), Van 

Bolhuis’ artikel ‘Proeve eener geschiedenis van het kasteel Vredenburg’ uit Tijdschrift voor geschiedenis, 

oudheden en statistiek van Utrecht (1838) en Nepveus artikel ‘Catharina van Leemput: Naar aanleiding 

eener schilderij, voorstellende de belegering van het kasteel Vredenburg’ uit de Utrechtsche volks-

alkmanak van het jaar 1843. Deze bronnen zullen hieronder in chronologische volgorde op de eerder 

gedefinieerde manier besproken worden. 

 

3.3.2.1.1. Buchelius’ dagboekaantekening 

 

De eerste verwijzing naar Trijn van Leemputs rol in de afbraak van de Vredenburg is te vinden in Arend 

van Buchells ofwel Buchelius’ dagboek, waarin hij op 22 juli 1590 schrijft dat bierbrouwer Johannes 

Jacobus van Leemput, wiens vrouw ‘met mannelijke moed begaafd’ de eerste hand sloeg aan de afbraak 

van het kasteel, overleden is.315 Dit document is een dagboek en schreef hij primair voor zichzelf; de 

aantekening over Jan en Trijn had dus geen hoger doel dan tegemoetkomen aan zijn grote historische 

belangstelling en zijn gewoonte om alles wat hem interesseerde te noteren. Na zijn dood zijn de 

aantekeningen echter door vererving en veiling verspreid. Aangezien Buchelius slechts twaalf jaar oud 

was toen kasteel Vredenburg in 1577 werd afgebroken en hij toen ernstig ziek was of al naar Arnhem 

was verhuisd, heeft hij Trijns manmoedige actie niet zelf aanschouwd. Riphaagen geeft aan dat deze 
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actie hem toen hij in december 1578 naar Utrecht terugkeerde waarschijnlijk ter ore is gekomen, hij het 

vervolgens onthouden heeft en het pas opschreef toen Trijns man Jan, iemand van grote verdiensten, in 

1590 overleed.316 Of hij daadwerkelijk zo snel over Trijn van Leemput hoorde en waarom hij, ondanks zijn 

jeugdige leeftijd, niet eerder een aantekening maakte is niet duidelijk en ook niet meer te achterhalen. 

 

3.3.2.1.2. Van de uitnementheyt des vrouwelicken geslachts 

 

Vijftig jaar na Buchelius aantekening verschijnt Johan van Beverwijcks boek Van de uitnementheyt des 

vrouwelicken geslachts (1639),317 waarin hij zevenhonderd historische vrouwen en vrouwen uit de Bijbel 

beschrijft die volgens hem superieur zijn, ook aan mannen.318 In het derde deel dat de titel ‘Van de 

dueghden der vrouwen’ draagt, wijdt Van Beverwijck na enige woorden over de Haarlemse Kenau ook 

drie pagina’s aan Trijn van Leemput.319 Afgezien van een halve introducerende pagina over het kasteel, 

heeft Riphaagen deze hele tekst in haar artikel overgenomen en heeft Beckman deze tekst dus tot zich 

kunnen nemen. De Dordtse geneesheer en auteur Van Beverwijck, wiens bekende boek Schat der 

gesontheyt drie jaar eerder, in 1936, op de markt kwam, heeft de heldendaden van Trijn volgens 

Riphaagen gemakkelijk via kennissen tot zich kunnen nemen.320 Zo was de vader van zijn eerste vrouw, 

Anna van Duverden, schepen van Utrecht Cornelis van Duverden; ontmoette hij tijdens zijn studiereis 

naar Frankrijk in Montpellier de Utrechter Timan van Gessel;321 en kon hij onder de vele schrijvers en 

geleerden met wie hij een correspondentie onderhield ook de Utrechters Van Schurman en Buchelius 

rekenen.322  

 Ondanks deze mogelijke bronnen en Van Beverwijcks respectabele status als geneesheer en 

auteur, blijkt uit verschillende bronnen dat de informatie over Trijn van Leemput, die in dit boek als een 

exempel van moed en vrouwelijke superioriteit moet dienen, niet zonder meer voor waarheid 

aangenomen werd. Zo schrijft François Halma in zijn historisch, genealogisch, geografisch en staatkundig 

woordenboek Toneel der Vereenigde Nederlanden en onderhoorige landschappen (1725) als kritische 

noot bij de tekst onder het lemma ‘TRYN VAN LIMPEN’ dat hij de gegeven informatie alleen bij Van 

Beverwijck heeft gevonden en hij ondanks zijn vermoeden dat Van Beverwijck onweerlegbare 

aantekeningen uit die tijd gevonden en gebruikt heeft, niet kan achterhalen ‘[o]p wat gezag nu die 
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beroemde Heer in dit verhaal heeft gesteunt.’323 Bovendien geeft J.H. van Bolhuis in zijn artikel ‘Proeve 

eener geschiedenis van het kasteel Vredenburg’ in het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en 

statistiek van Utrecht (1838) aan dat men ‘aan de geloofwaardigheid des verhaals van van Beverwijk in 

zijne: Uitnemendheit des vrouwelijken geslachts, niet langer [behoeft] te twijfelen’ nu hij gevonden heeft 

dat Buchelius ‘uitdrukkelijk’ getuigt dat de echtgenoot van brouwer Jan Jacobsz. van Leemput met 

mannelijke moed begaafd de eerste hand sloeg aan het afbreken van kasteel Vredenburg.324 Deze 

opmerking geeft aan dat er tweehonderd jaar na het verschijnen van Van Beverwijcks boek nog steeds 

aan de echtheid van zijn verhaal werd getwijfeld. 

 In zijn tekst die als een exempel van moed en vrouwelijke superioriteit moet dienen komt Trijns 

bijdrage aan de afbraak van het kasteel veel uitgebreider aan bod dan in de eerder besproken 

dagboeknotitie van Buchelius en krijgt Trijn volgens Riphaagen voor het eerst ‘landelijke bekendheid.’325 

Na een inleiding over kasteel ‘Vredenborgh’ schrijft Van Beverwijck over de thuiskomst van Jan Jacobsz. 

van Leemput waarbij ‘sijn huysvrouw, Catharina Bergers, geseyt Trijn van Leemput, een kloecke 

heldinne’326 hem vraagt waar de magistraat zo lang over vergaderd heeft. Jan antwoordt haar dat ze 

overlegden hoe ze het kasteel weg konden krijgen, ‘maer datter geen doorkomen scheen te wesen.’327 

Daarop zegt Trijn: ‘weet ghy Mans daer geen mouwen aen te setten, laetter mijn mede begaen, ick zal ’t 

wel haest aen een kant helpen.’328 Jan was hierover bevreesd en aangezien hij haar onverschrokkenheid 

wel kende bad hij haar zich toch niet met het afbreken ervan te vermoeien. Door grote ijver ontstoken 

verzamelde ze desondanks haar vriendinnen en trokken zij ‘allegader met houweelen op de schouderen 

na ’t Kasteel.’329 Trijn liep voorop en had een ‘blaeuw schorte-kleet aen een raegh-stock gebonden, ’t 

welck dese nieuwe krijghs-luyden voor een vaendel streckten.’330 Toen ze bij het kasteel kwamen 

overdachten de vrouwen die bij haar waren het gevaar dat zij zichzelf hiermee op de hals zouden halen, 

waardoor ze bezweken en ze zich omdraaiden.  

 

Maer Trijn vol moedt zijnde, tradt voort, ende began alleen de eerste steenen af te breken; tot dat  

het volck siende, dat dit werck al begonnen was, haer te hulpe quam, ende alsoo werde het 
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Kasteel, daer de borgers soo veel verdriets van geleden hadden, door de kloeckmoedigheyt van 

een Vrouw, tot den gront toe wech genomen.331 

 

Haar dapperheid geprezen hebbende schrijft Van Beverwijck dat Trijns zoon in het hof van de koning in 

Madrid een beeltenis van haar zag die vanuit Nederland naar Spanje was gestuurd. Met deze vermelding 

lijkt hij te suggereren dat Trijns daad zelfs in Spanje bekend was. Hij vindt echter dat deze informatie 

haar moed nog geen recht doet, want hij vervolgt met:  

 

Om noch een exempel van haren onvertsaeghden moedt te hebben, zal ick verhalen, dat als twee 

Spaengjaerts tot haren huyse geherberght, aldaer (gelijckse onuytsprekelicke moetwilligheyt door 

de geheele stadt bedreven) eenigh gewelt wilden doen, sy den eenen van een hooge trap 

schopten, den anderen onder de voet smeet, ende haren voet op sijn borst settende, een groot 

mes trock uyt de scheyde, die op haer zijde hing, ende daer mede den Spaengjaert dreyghde den 

beck te vegen.332 

 

In de slotzin die hierop volgt wordt het doel van dit fragment over Trijn van Leemput en het boek in het 

geheel nogmaals verheldert: het verheffen van de vrouw. Deze zin luidt namelijk: ‘Die [= de Spanjaard] 

genoegh te doen hadde, om genade te roepen, en had noyt geweten, dat het soo benaeuwt was onder 

een Vrouw te leggen.’333 In deze op geslachtsgemeenschap geënte woordspeling ligt de nadruk op het 

woord ‘Vrouw’ dat hier, net als ‘Man’ en als in de rest van het boek, met een kapitaal geschreven is. 

Hoewel deze woorden ook in andere zeventiende-eeuwse boeken met een hoofdletter werden 

geschreven en het dus geen bijzonderheid is dat Van Beverwijck dit ook doet, zorgt deze hoofdletter 

ervoor dat het woord ‘vrouw’ op de voorgrond treedt, waardoor benadrukt wordt dat deze vrouw iets 

doet wat de Spanjaard niet van iemand van het vrouwelijk geslacht had verwacht.  

 

3.3.2.1.3. Nederlandsch geslacht-, stam- en wapenboek 

 

Ook in het Nederlandsch geslacht-, stam- en wapenboek, waarin voorkomen de voornaamste adelijke en 

aanzienlijke familiën in de Zevende Vereenigde Provinciën (1785) van Abraham Ferwerda staan in het 

gedeelte over de familie Van Dam, waartoe Jan en Trijns schoonzoon Pieter behoort, een paar regels 

over Trijn van Leemput. Deze als bijlage aan Riphaagens artikel toegevoegde regels luiden: 
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Pieter van Dam […] troude Digna van Leemput dochter van Johan van Leemput […] en van  

Catharina de Berghes ten Essendelle; heeft het Casteel Vredenburg met een ijzere hamer 

opgeslagen, manaftig ingenomen, afgebroken en de Spanjaarts verjaagt. Zij was van de familie van 

Georgius Ludovicus de Berghes, prins en bisschop van Luyk; zij en haar man hebben de stad 

Utrecht opgeschoten 30.000 guldens, waar voor behalven de restitutie hebben gekregen het 

bolwerk aan de Westzijde van de Weertpoort, teelden 2 zoonen.334 

 

Vrijwel alle informatie die dit fragment bevat is niet in eerdere bronnen terug te vinden. Zo geven 

Buchelius, Van Beverwijck en Halma in hun teksten geen notie van de ijzeren hamer waarmee Trijn in dit 

fragment op het kasteel inslaat,335 noemen zij de naam van haar dochter niet, en geven ze ook geen 

verdere informatie over haar familie. Hoewel Buchelius, Van Beverwijck en Halma wel aangaven dat Trijn 

mannelijke moed bezat,336 is dit geen reden om aan te nemen dat Ferwerda zich op deze teksten 

baseerde. Dat hij de kenmerkende vaandel bestaande uit een aan een raagstok gebonden blauwe schort 

niet noemt, is eerder een aanwijzing dat hij deze teksten níet kende. Waar hij bovenstaande informatie 

dan wel vandaan heeft is niet geheel duidelijk, maar Riphaagen geeft aan dat de verhalen over Jan en 

Trijn waarschijnlijk bijna twee eeuwen lang binnen de familie Van Dam doorverteld zijn en Ferwerda J.C. 

Droochsloots schilderij van het beleg van Vredenburg uit 1646 wellicht kende.337 Hoewel Riphaagen er 

niet over schrijft, is het ook goed mogelijk dat hij het anonieme portret van Trijn van Leemput van 

omstreeks 1650 kende,338 want de familie Van Dam van Isselt had hier drie replica’s van in haar bezit. 

Bovendien bestonden er daarnaast nog meer versies van dit anonieme portret.339 

 Dat Ferwerda niet veel over Trijns daad uitwijdt is echter ook te verklaren door het doel van het 

boek: het bieden van een overzicht van de stambomen en familiewapens van ‘de voornaamste adelijke 

en aanzienlijke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën; opgemaakt uit oude en echte 
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gedenkstukken; doormengd met veele weetenswaardige historische bijzonderheeden.’340 Hoewel Trijns 

verhaal als een wetenswaardige historische bijzonderheid te beschouwen is, komt zij alleen in het boek 

voor omdat ze de schoonmoeder van een nazaat van de familie Van Dam is. Ze is zelf geen afstammeling 

van deze familie of een andere familie waarover in het boek verhandeld wordt, dus het is niet 

verwonderlijk dat Ferwerda met dit fragment volstaat. 

 

3.3.2.1.4. ‘Proeve eener geschiedenis van het kasteel Vredenburg’ 

 

Verder refereert Riphaagen aan Joan Hugo van Bolhuis’ artikel ‘Proeve eener geschiedenis van het 

kasteel Vredenburg’ uit het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht (1838). 

Alhoewel Riphaagen Van Bolhuis in haar paragraaf over de maanden na het beleg tweemaal citeert, 

gebruikt ze zijn artikel in de paragraaf ‘Trijn van Leemputs heldenmoed’ voornamelijk om een brug te 

slaan tussen Pieter Bor Christiaanszoons beschrijving van de gebeurtenissen rond de afbraak van kasteel 

Vredenburg en de dagboekaantekening van Buchelius.341 Zo schrijft ze dat Van Bolhuis Bor, die Trijn in 

zijn tekst niet noemt, in zijn artikel nauwgezet volgt maar dat hij ‘op het kritieke moment […] zijn 

illustere voorbeeld even in de steek [laat] om de dappere hopmansvrouw de eer te geven die haar zijns 

inziens toekomt.’342 Na deze vermelding geeft ze aan dat Van Bolhuis hierbij naar de 

dagboekaantekening van Buchelius verwijst; voorziet ze de lezer van informatie over Buchelius; citeert ze 

zijn Latijnse aantekening; en vertaalt ze deze aantekening in het Nederlands. Hoewel ze de waarde van 

Buchelius aantekening kritisch beschouwd,343 gebruikt ze Van Bolhuis’ tekst om haar indruk dat Buchelius 

‘volkomen zeker van zijn zaak [lijkt] te zijn’ te onderbouwen. Zo schrijft ze namelijk: ‘Zo kwam het ook bij 

Van Bolhuis over: “Dit wordt uitdrukkelijk getuigd door Buchell. Men behoeft dus aan de 

geloofwaardigheid des verhaals van Van Beverwijk in zijne Uitnemendheid des vrouwelijke geslachts, 

niet langer te twijfelen.”’344  

 Dat Van Bolhuis de historiciteit van Van Beverwijcks verhaal in een voetnoot beredeneert, is te 

verklaren aan de hand van het type tekst dat hij geschreven heeft. Zoals al uit het woord ‘proeve’ uit de 

titel ‘Proeve eener geschiedenis van het kasteel Vredenburg’ blijkt, tracht hij in zijn tekst namelijk een 

historisch correcte weergave te geven van de geschiedenis van het kasteel. Voor iemand die als leraar op 

                                                           
340

 Ondertitel van het boek, zoals weergegeven in Riphaagen 1977, 97. 
341

 In de paragraaf waarin deze twee citaten staan wordt namelijk een beeld gegeven van de maanden na het beleg 
en komt Trijn van Leemput niet ter sprake. 
342

 Riphaagen 1977, 92. 
343

 ‘Wel moeten we beseffen dat het bijhouden van een dagboek een bezigheid van een geheel andere orde is dan 
het schrijven van een geschiedwerk.’ Zie: Riphaagen 1977, 92. 
344

 Riphaagen 1977, 92. 



63 
 

het Gymnasium te Utrecht werkt, die een academische opleiding genoten heeft en die ‘met hoogen lof 

tot Doctor in de Letteren bevorderd [is],’345 is het niet opmerkelijk dat hij zijn bronnen controleert en hij 

zijn artikel, dat zowel op zichzelf als in het Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van 

Utrecht gepubliceerd is, van kritische voetnoten voorziet.  

 

3.3.2.1.5. ‘Catharina van Leemput: Naar aanleiding eener schilderij, voorstellende de belegering van het    

        kasteel Vredenburg’ 

 

Tot slot refereert Riphaagen aan J.I.D. Nepveus bijdrage aan de Utrechtsche Volksalmanak van 1843.346 

Net als bij Van Bolhuis gebruikt Riphaagen Nepveus tekst voornamelijk als een bruggetje naar een 

volgend onderwerp en ter ondersteuning van haar betoog. Nadat ze het wapenboek van Ferwerda 

behandeld heeft, geeft ze aan dat Ferwerda het verhaal over Trijn van Leemput niet alleen via de familie 

Van Dam gehoord kan hebben, maar dat het ook mogelijk is dat hij Droochsloots schilderij ‘Het beleg van 

het Kasteel Vredenburg te Utrecht in 1577’ uit 1646 kende.347 Om de overgang naar de bespreking van 

dit schilderij te verantwoorden en soepeler te laten verlopen meldt ze: ‘Op dit schilderij vestigt mr. J. I. D. 

Nepveu de aandacht in de Utrechtsche Volksalmanak van 1843.’348 Na aangegeven te hebben dat het 

schilderij niet de afbraak, maar de belegering van kasteel Vredenburg weergeeft en de aanwezigheid van 

Trijn daarom opmerkelijk is, keert ze terug naar Nepveu omdat hij ‘gelukkig [..] een aannemelijke 

verklaring voor deze vreemde voorstelling van zaken [heeft].’349 Volgens hem maakte Trijn oorspronkelijk 

geen deel uit van het schilderij, maar heeft Droochsloot haar er later bijgeschilderd, iets wat schilder J. H. 

de Haas ook constateerde toen hij het doek schoonmaakte.350 De informatie die Nepveu in zijn bijdrage 

‘Catharina van Leemput: Naar aanleiding eener schilderij, voorstellende de belegering van het kasteel 

Vredenburg’ geeft, hergebruikt Riphaagen dus niet primair vanwege de nieuwe informatie die het bevat, 

hij put bovendien voornamelijk uit eerdergenoemde bronnen, maar om haar betoog sterker te maken. 
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3.3.2.2. Vredenburg gekraakt: Beleg en afbraak van een dwangburcht (1576-1577) 

 

De tweede bron in Beckmans bibliografie is de catalogus Vredenburg gekraakt: Beleg en afbraak van een 

dwangburcht (1576-1577) uit 1977.351 Dit boek van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht is een 

catalogus bij de tentoonstelling ‘Vredenburg gekraakt’ die 15 oktober tot en met 17 december 1977 in 

het archiefgebouw te bezichtigen was. Deze tentoonstelling en catalogus zijn deels samengesteld op 

basis van het werk dat en werkgroep van de cursus ‘Nederlandse paleografie’ gedurende twee 

winterseizoenen heeft verricht.352 Naast informatie over het verzet in de Nederlanden en in het 

bijzonder in Utrecht, liederen uit Het Geuzenliedboek,353 informatie over kasteel Vredenburg en de 

verschillende manschappen, informatie over de financiële achtergrond van het beleg, en de tekst ‘De 

cloekck’en mannelijcke cracht’ van P. Christiaansz. Bor uit Nederlantsche oorloghen, beroerten ende 

borcherlijke oneenicheyden (1621), bevat dit boek ook een verhaal over Trijn van Leemput. Dit verhaal 

van J. Immerzeel junior draagt de titel ‘Trijn van Leemput: Vaderlandsche anekdote uit de zestiende 

eeuw’ en is letterlijk uit de Nederlandsche Muzen-Almanak voor het jaar 1820 overgenomen.354  

Hoewel Immerzeel zijn bronnen niet expliciteert, is het duidelijk dat hij zijn vaderlandsche anekdote op 

Van Beverwijcks tekst gebaseerd heeft. Zo komt Jan ’s avonds laat thuis van de Raad, geeft Trijn aan dat 

zij ‘het kasteel dan zal doen vallen,’ trekt ze met een ‘vrouwendrom’ en een met een schort versierde 

raagbol naar het kasteel, lopen een aantal vrouwen bij het kasteel aangekomen weg maar breekt Trijn 

zonder te wachten de eerste steen af, en volgt de rest van de stad haar voorbeeld. Bovendien vermeldt 

Immerzeel dat Trijn een ‘woeste soudenier’355 tegen de grond smakt en deze haar terwijl ze hem met 

een mes bedreigt om ‘lijfsgenade’ smeekt.356 Naast de vermelding van Vredenburg gekraakt in Beckmans 

bibliografie en het feit dat deze catalogus Immerzeels tekst bevat, blijkt uit een detail dat Beckman 

Immerzeels tekst inderdaad kende. Zo geeft Jan Trijn in Immerzeels tekst ‘naampjes zoet en teêr’ 

wanneer ze aangeeft dat zij nu de Raad niet handelt het kasteel zelf ‘zal doen vallen,’ en spreekt Jan 

Catharina in Beckmans tekst op hetzelfde moment aan met ‘mijn lieve kaatje.’357 
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3.3.2.3. Utrecht in Prent 

  

Het volgende boek in de bibliografie waarin over Trijn verhaald wordt, is het boek Utrecht in Prent uit 

1973.358 Dit boek dat een geïllustreerd overzicht geeft van twintig eeuwen Utrechtse geschiedenis is 

samengesteld door A.A.S. Kamerling-van Haersma Buma, oud-assistent-conservator van de 

prentenverzameling van het Gemeentelijk Archief te Utrecht, en in opdracht van Vroom en Dreesmann 

uitgegeven door Europese Bibliotheek, Zaltbommel. In tegenstelling tot het Jaarboek Oud-Utrecht 1977 

en Vredenburg gekraakt: beleg en afbraak van een dwangburcht (1576-1577) is dit boek geen 

wetenschappelijk gemotiveerde publicatie, maar een boek dat Trijn van Leemput ter lering en vooral ter 

vermaak gebruikt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lay-out waarbij elke bladzijde één of meerdere gekleurde 

afbeeldingen bevat en uit twee kolommen met tekst bestaat, maar blijkt ook uit de opdrachtgever van 

het boek, warenhuis Vroom en Dreesmann, en de uitgeverij waarbij het boek is verschenen. Uitgeverij 

Europese Bibliotheek is namelijk een uitgeverij die zich toelegt op geschiedenis-gerelateerde boeken 

waarin oude ansichten of foto’s voorzien worden van een onderschrift ‘waarin veel details en 

wetenswaardigheden met naam en toenaam worden benoemd.’359 In de uitgebreide passage over 

kasteel Vredenburg in Utrecht in Prent wordt in de lopende tekst slechts één zin aan Trijn gewijd: ‘Onder 

leiding van de geestdriftige Cathrijn van Leemputte namen de Utrechtse burgers de afbraak zelf ter 

hand.’360 Hoewel Trijn het qua tekst met een zeer beknopte vermelding moet stellen, krijgt haar portret 

uit 1650 een kwart van de pagina toebedeeld.361 Het opschrift van het portret en het bijschrift naast de 

afbeelding geven aan dat het het een weergave is van het schilderij uit de collectie van het Centraal 

Museum te Utrecht.362 

 

3.3.2.4. Utrecht door de eeuwen heen 

 

Ook Utrecht door de eeuwen heen (1968)363 is een boek dat de geschiedenis van Utrecht als onderwerp 

heeft. J.E.A.L. Struick, archivaris van het Gemeentearchief Utrecht, biedt in dit boek echter een serieuzer 

overzicht van 48 tot 1940. Zo is het boek niet om de afbeeldingen gemaakt zoals bij Utrecht in Prent het 
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geval is, maar staan de afbeeldingen primair in dienst van de tekst die geregeld een hele pagina beslaat. 

Beckman zal dit boek vooral gebruikt hebben om een beeld te krijgen van zestiende-eeuws Utecht en de 

spanningen rond kasteel Vredenburg, want de vermelding van Trijn van Leemput is marginaal. Hoewel 

deze spanningen uitvoerig in het hoofdstuk ‘Van bisschopsstad tot calvinistische gemeenschap 1577-

1588’ besproken worden, gaat Struick niet uitvoerig op de afbraak van het kasteel in. Hij geeft alleen aan 

dat niet alle Utrechters wilden dat het kasteel afgebroken zou worden, dat de burgerhoplieden in 1577 

eigenmachtig tot actie overgingen en dat ‘[d]e traditie verhaalt, dat de hopmansvrouw Catharina van 

Leemputte met een aantal vrouwen het sein gaf tot de sloping en de geestdriftige burgerij het symbool 

van de Spaanse tirannie onbruikbaar maakte.’364 Hoewel de inleidende woorden ‘de traditie verhaalt’ 

aangeven dat Struick de historiciteit van deze claim betwijfelt, vermeldt hij niet hoe deze informatie als 

traditie overgeleverd is. Dit kan echter verklaard worden door het doel van het boek, een gegrond 

overzicht bieden van negentien eeuwen Utrecht, en de verhandeling over de onderhandelingen rond 

kasteel Vredenburg en de soevereiniteit van de stad die voor een uitweiding over Trijn van Leemput 

onderbroken had moeten worden. 

 

3.3.2.5. De Hopmans-vrouw van Utrecht 

 

De Hopmans-vrouw van Utrecht is ‘een verhaal voor jonge lieden’365 van H.J. van Lummel. Hoewel de 

voorrede van het boek in augustus 1871 ondertekend is, is het verhaal vanwege het ontbreken van een 

jaartal op het titelblad niet precies te dateren. De website van het Rijksmuseum dateert het verhaal 

tussen 1870 en 1880,366 maar ik zal uit een versie citeren die volgens de Digitale Bibliotheek voor de 

Nederlandse Letteren in 1881 gepubliceerd is. Van Lummel geeft in zijn voorrede aan dat hij dit boekje 

alleen schrijft vanwege ‘de vele en dringende aanvragen’ die naar aanleiding van zijn twee eerdere 

verhalen over de kerkhervormingstijd in Utrecht, De Smidsgezel en De Bijhouwer van Utrecht, ‘van 

onderscheidene zijden tot [hem] gekomen’ zijn.367 Uit de voorrede blijkt ook dat Van Lummel, die als 

praktisch onderwijzer, volksspreker en schrijver bekendstond,368 niet zomaar een verhaal schreef, maar 

net als Beckman vooronderzoek deed om historisch gegrond te kunnen schrijven. Eén van de teksten die 

hem ‘zeer te stade [is] gekomen’ bij het schrijven van het verhaal en die hij zodoende hergebruikt, is ‘de 
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uitnemende “Proeve der Geschiedenis van het kasteel Vredenburg te Utrecht” van den Heer BOLHUIS.’369 

Zoals in paragraaf 3.3.2.1.2 uitgebreider beschreven is, geeft Van Bolhuis in een voetnoot aan dat 

Buchelius van het verhaal over Trijn van Leemput getuigt en men daarom niet langer aan de 

geloofwaardigheid van Van Beverwijcks verhaal hoeft te twijfelen.370 Van Bolhuis vermeldt echter niet 

wat de strekking van Van Beverwijcks tekst is en noemt Trijns naam in het geheel niet. Het enige wat hij 

over haar schrijft is:  

       

Het was de echtgenoot van den Brouwer Jan Jacobsz. van Leemput, een’ der Burger-hoplieden die     

zich steeds door dapperheid tegen de Spanjaarden had onderscheiden, eene met mannelijke 

moed begaafde vrouw, die aan het afbreken van Vredenburg de eerste hand sloeg, en door haar 

voorbeeld den moed der mannen aanvuurde.371 

 

Hoewel Van Bolhuis’ tekst een grote hulp geweest kan Van Lummel bij het schrijven over kasteel 

Vredenburg en de spanningen die vanwege dit kasteel bestonden, kan de tekst hem niet genoeg gemeld 

hebben om zijn personage Catrina op te bouwen. Aangezien hij enkel vermeldt dat hem ‘[o]ok van 

andere zijden […] door inzage van handschriften en boekwerken, bij de bewerking hulp [is] verleend,’372 

is het niet duidelijk waar hij zich met betrekking tot Trijn verder precies op gebaseerd heeft. Het staat 

desalniettemin vast dat hij Van Beverwijcks tekst al dan niet via andere bronnen kende. Wanneer het 

personage Catrina op een gegeven moment in de keuken vlees aan het snijden was, hoorde ze namelijk 

stemmen en bleken twee Spanjaarden bezittingen van haar gezin aan het stelen te zijn. Daarop gaat ze 

naar de mannen toe, vraagt ze ‘zoo barsch zij kon’ wat ze doen, gaat ze met een mes in de hand voor de 

mannen staan waardoor één van de mannen van de trap valt, en zet ze gelijk Van Beverwijck schrijft een 

voet op het lijf van de ander en roept deze man, terwijl ze zijn borst nog steeds met het mes bedreigt, 

met ‘pardon! pardon! Signora!’ uit alle macht om genade.373 

  In tegenstelling tot het expliciteren van al zijn bronnen, geeft Van Lummel in zijn voorrede wel 

duidelijk aan met elk doel hij zijn verhaal heeft geschreven, oftewel waarom hij het verhaal over Trijn 

hergebruikt. Met De Hopmans-vrouw van Utrecht hoopt hij namelijk ‘thans een geheel geleverd te 

hebben, waardoor de geschiedenis van de vestiging der godsdienstige en burgerlijke vrijheid in het oude 

Utrecht voor jonge lieden […] op eene eenigszins onderhoudende en bevattelijke wijze, duidelijk 
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gemaakt is.’374 Hij geeft bovendien aan dat het zijn ‘eenig doel’ was om ‘[n]uttig te zijn aan de 

bevordering der kennis van de Geschiedenis onzes volks, omdat daarin de hand Gods zoo duidelijk 

zichtbaar is […].’375 Het stichtelijke karakter van het boek blijkt onder andere uit de vele passages die in 

een klooster gesitueerd zijn, uit het citeren van ‘de Psalmist’,376 en uit het citeren van de tekst die men 

nog steeds ‘niet ten onrechte’ in Emden boven de kerkdeur leest.377 Bovendien leest ‘vriend de Bruin’ op 

verzoek van ‘moeder Machteld’ een psalm uit het Psalmboek van Dathleen voor aan een zieke, looft de 

zieke God nadat hij de psalm aangehoord heeft, en vraagt hij ‘vriend de Bruin’ om hem ter verkwikking 

nog iets uit de Schrift voor te lezen. Het fragment dat De Bruin vervolgens uit ‘den Liesveltschen Bijbel’ 

voorlas, een stuk uit Johannes 14, geeft Van Lummel net als de psalm in gotische letters weer.378 

Bovendien is het hele boek doorspekt met het woord ‘Amen’ en verwijzingen naar God, Jezus en Amen, 

en besluit het boek met de wens: ‘Mocht deze stad altijd getrouw blijven aan de roeping, die daartoe op 

haar rust en mocht de vreeze Gods daartoe in het harte harer bevolking wonen tot in lengte van 

dagen!’379  

 Beckman heeft ten minste twee passages van haar roman in grote mate aan Van Lummels verhaal 

ontleend. Allereerst komt de passage waarin Catharina de tegenstribbelende prior van het klooster van 

de broeders regulieren met ferme overredingskracht overhaalt om de wezen uit het Elisabethgasthuis 

dat precies in de vuurlinie ligt onderdak te bieden sterk overeen met de passage uit De Hopmans-vrouw 

van Utrecht waarin Catrina de prior van de Regulieren overhaalt om de zestig weeskinderen uit het St. 

Elizabethgasthuis dat door de kanonnen van de Vredenburg geraakt wordt in het klooster op te 

nemen.380 Een andere passage uit De val van de Vredeborch waarin Beckman overduidelijk materiaal uit 

Van Lummels tekst hergebruikt is het hoofdstuk waarin Jan Jacobs met alle andere hoplieden naar een 

hevig tegenstribbelende aartsbisschop gaat om een lening van hem te eisen om de Duitse huursoldaten 

te kunnen betalen en geschut te kunnen kopen om de stad mee te beschermen.381 Aangezien Van 

Lummels boek in Beckmans bibliografie staat en het verhaal over het geld van de aartsbisschop in geen 

van de andere bronnen staat, is het evident dat Beckman zich bij het schrijven van deze passage sterk 

door Van Lummel heeft laten leiden. 
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Naast deze teksten die over Trijn van Leemput handelen of aan haar refereren zijn er nog andere teksten 

over Trijn waar Beckman zich volgens haar bibliografie bij het schrijven niet op gebaseerd heeft. In de 

context van dit bacheloreindwerkstuk draaft het te ver om deze teksten allemaal te analyseren maar 

bijlage 4 biedt een chronologisch overzicht van deze teksten. 

 

3.4. Dubbele logica van remediation 
 

3.4.1. Theoretisch kader 
 

Bij het proces van remediation, van ‘mediation of mediation,’ waarbij hetzelfde verhaal op een later 

moment in de tijd in nieuwe media wordt opgeroepen en zo een nieuw sociaal leven krijgt, is sprake van 

een centrale paradox die Bolter en Grusin de double logic of remediation noemen. Deze dubbele logica 

houdt een oscillatie in tussen immediacy en hypermediacy, tussen transparantie en opaciteit.382 In de 

context van de dynamiek van cultural memory blijkt het streven naar immediacy uit het schijnbaar 

transparante beeld dat memorial media van het verleden willen bieden. Hierbij moet de aanwezigheid 

van het medium vergeten worden en moet het lijken alsof er sprake is van ‘unmediated memory’. 

Immediacy creëert voor de lezer zodoende een ervaring van de aanwezigheid van het verleden. 

Filmmakers trachten deze immediacy bijvoorbeeld te bereiken door media te incorporeren die algemeen 

beschouwd worden als media die ‘het echte’ of ‘het echte verleden’ representeren, zoals foto’s en 

documentairemateriaal. Bij remediation is er tegelijkertijd met het streven naar immediacy sprake van 

hypermediacy. Hypermediacy vestigt de aandacht in tegenstelling tot immediacy juist op de 

bemiddelende rol van het medium en herinnert de lezer zodoende aan de aanwezigheid van het 

medium.383 

 Ook in De val van de Vredeborch worden bestaande media gerecycled om de directheidsclaim van 

de roman te versterken en wordt er tegelijkertijd via andere onderdelen een beleving van het medium 

gegenereerd. In lijn met mijn gebruik van remediation zal ik de termen immediacy en hypermediacy bij 

de beschouwing van Beckmans roman in iets bredere zin gebruiken dan Bolter en Grusin in hun 

onderzoeksgebied omtrent nieuwe media doen en Erll en Rigney in hun toepassing binnen cultural 

memory studies aangeven. Zo zal ik deze termen niet uitsluitend reserveren voor het hergebruiken van 

andere mediavormen, maar ook voor het hergebruiken van en verwijzen naar andere teksten. In de 

beschouwing van de processen van immediacy en hypermediacy in De val van de Vredeborch zal ik 
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bovendien alleen naar parateksten kijken. Dit is een methode die Bolter en Grusin, en Erll en Rigney niet 

specificeren aangezien zij naar media of memorial media in het algemeen kijken en wat betreft de 

dubbele logica van remediation niet specifiek op teksten ingaan.  

 Aangezien de paradox of dubbele logica van remediation inhoudt dat immediacy en hypermediacy 

schommelen, wil onderstaande indeling van parateksten bij immediacy of hypermediacy niet claimen dat 

slechts één van deze processen in de daarbij genoemde paratekst werkzaam is. Gezien de indeling 

voornamelijk gemaakt is om meer grip op de materie te krijgen, gaat deze indeling niet uit van de 

finesses maar van de overheersende rol van de paratekst. Hoewel beide processen de potentie hebben 

om tot op zekere hoogte in alle parateksten tot uitdrukking te komen, is er één paratekst waarbij deze 

dubbele werking op de voorgrond treedt. Deze paratekst, de inhoudsopgave, zal daarom in een aparte 

paragraaf behandeld worden. Daarnaast zullen de flaptekst en de illustratie op de kaft van het boek niet 

besproken worden, omdat deze niet bij elke druk hetzelfde zijn. 

 

3.4.2. Immediacy 

 

Beckman probeert de zestiende eeuw op verschillende manieren naar de lezer toe te halen en dit 

verleden zo echt mogelijk over te laten komen. Deze aanwezigheid van het verleden ervaart de lezer al 

wanneer hij het boek van de boekenplank haalt. De titel, die zoals gebruikelijk ook op de rug van het 

boek weergegeven is, luidt namelijk De val van de Vredeborch. De spelling van ‘Vredenburg’ als 

‘Vredeborch’, dus zonder tussen-n, met ‘o’ in plaats van ‘u’ en met ‘ch’ in plaats van ‘g’, doet namelijk 

exotisch en oud aan. Op de binnenkant van de kaft bevindt zich zowel voorin als achterin het boek een 

twee pagina’s grote kaart van de stad Utrecht met als beschrijving: ‘Utrecht aan het eind van de 16e 

eeuw.’384 Op deze abstracte kaart zijn niet alle straatnamen en gebouwen die in het verhaal genoemd 

worden aangegeven, maar met aanduidingen van de Tolsteegpoort, de Weerdpoort, de Catharijnepoort, 

het Paardeveld, het Ellendigen Kerkhof, de twee grachten, de Stadssingel, de Bemuurde Weerd, een 

aantal kerken, het stadhuis, de Waag, de Springweg en natuurlijk kasteel Vredeborch, krijgt de lezer via 

dit kaartje genoeg houvast om zich aan de hand van de plaatsbepalingen door zestiende-eeuws Utrecht 

te bewegen. Het kaartje zorgt bovendien voor een ‘echtere’, realistischere beleving van de routes die de 

personages door Utrecht lopen. Tot slot zijn de verklaringen achterin het boek uitingen van het streven 

naar immediacy. Deze verklaringenlijst bevat korte biografieën van historische personen zoals 

Margaretha van Parma en Don Luís de Requesens Y Zuniga; verklaringen van verbonden zoals de 
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Pacificatie van Gent; geografische locaties zoals Holland; ambtenaarrangen zoals schepen en schout; en 

in het verhaal gebruikte historische en Spaanse termen zoals ‘tercio’ en ‘hidalgo’.385 Aangezien in het 

verhaal niet naar deze verklaringen verwezen wordt, ziet de lezer ze waarschijnlijk pas wanneer hij het 

verhaal helemaal gelezen heeft. Hierdoor zorgen de namen en vreemde begrippen in het verhaal enkel 

voor onduidelijkheid en/of een authentieke beleving, en zorgen de verklaringen en korte biografieën er 

achteraf voor dat de jeugdige lezer het verhaal minder als fictie en meer als een waargebeurd verhaal 

gaat beschouwen.  

 

3.4.3. Hypermediacy 

 

Deze ervaring van de aanwezigheid van het verleden in retrospectief wordt versterkt door het naschrift 

dat aan de verklaringen voorafgaat. Aangezien het naschrift aan het begin van dit hoofdstuk al uitgebreid 

behandeld is, zal ik hier enkel kort aangeven waarom er bij deze tekst naast de genoemde immediacy 

vooral sprake is van hypermediacy. De aandacht van de lezer wordt direct door het eerste zinsdeel van 

de eerste zin van het naschrift op de roman zelf gericht. In deze zin ‘[d]eze mensen hebben echt 

bestaan,’386 verwijst het aanwijzend voornaamwoord ‘deze’ in combinatie met het zelfstandig 

naamwoord ‘mensen’ namelijk terug naar het verhaal. Door de informatie die ter ondersteuning van de 

eerste zin volgt, kan deze eerste zin als uiting van de zelfreflexiviteit van het medium worden 

beschouwd. Hoewel de informatie over het beeldje, het schilderij en Pieter van Dam vooral bijdragen 

aan immediacy in retrospectief, zorgt het slot van het naschrift weer voor een verwijdering van het 

verleden. Beckman treedt in de zinnen ‘Het was vooral Catharina die mijn belangstelling wekte. Ze is zo 

oer-Nederlands!’387 door haar mening te geven namelijk als auteur naar voren. Deze interferentie door 

de auteur zorgt ervoor dat de lezer zich weer ‘on the surface of medial representations’ bevindt.388 En in 

combinatie met de informatie over het beeldje en het geciteerde onderschrift van het anonieme 

schilderij wordt de ‘mediatedness of memory’ door deze openlijke auteursinbreng benadrukt.389 

 Ook de bibliografie herinnert de lezer aan het medium en geeft zodoende uiting aan 

hypermediacy. In deze bibliografie geeft Beckman zestien titels van boeken die ze, afgaande op het 

bovenschrift ‘bibliografie’, heeft gebruikt om voldoende over zestiende-eeuws Utrecht, kasteel 

Vredenburg, Trijn van Leemput, watergeuzen en het Spaanse leger in de Nederlanden te weten om de 
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roman historisch gefundeerd te kunnen schrijven.390 De aanwezigheid van een bibliografie is echter niet 

gebruikelijk bij romans en zal daarom vervreemding tot stand brengen. Daarnaast impliceert de 

aanwezigheid van de bibliografie objectiviteit, en door de link die hierdoor met een geschiedenisboek te 

leggen is ook historiciteit. Maar hoewel het hergebruiken van bestaande teksten een manier is om de 

immediacy van een nieuw media te claimen, brengt de aanwezigheid van de bibliografie in eerste 

instantie vervreemding tot stand en zorgt enkel het verwijzen naar boektitel, auteur, plaats van 

publicatie en publicatiejaar vooral voor de beleving van het medium en ‘the mediatedness of 

memory.’391 

 

3.4.4. Zowel immediacy als hypermediacy 

 

De inhoudsopgave lijkt in eerste instantie bij te dragen aan pure hypermediacy. Aangezien een 

hoofdstukoverzicht per definitie een sterk zelfreflexief, dus een naar het medium zelf verwijzend 

onderdeel van een boek is, herinnert deze paratekst de lezer namelijk primair aan het medium en helpt 

dit onderdeel hem niet bij de beleving van het verleden als ‘the real thing.’392 Bij nadere beschouwing 

van deze paratekst blijkt echter dat de zelfreflexiviteit ervan niettemin bijdraagt aan immediacy, dus aan 

het beleven van ‘the real thing.’ De inhoudsopgave en hoofdstuktitels dragen weliswaar niet bij aan het 

ervaren van de gebeurtenissen uit het verleden, maar ze hebben wel de potentie om bij te dragen aan 

een authentieke leeservaring. Net als in de zestiende eeuw zijn de hoofdstuktitels namelijk erg lang 

waardoor ook de pagina met de inhoudsopgave behoorlijk gevuld is. Hoewel deze overeenkomst 

treffend is, zal de jeugdige lezer deze overeenkomst vanwege het ontbreken van kennis over zestiende-

eeuwse teksten waarschijnlijk niet opmerken. Dit kennisgat zorgt juist voor de authentieke ervaring, 

want mensen uit de zestiende eeuw keken ook niet op van lange hoofdstuktitels. Wanneer de lezer de 

overeenkomst wel zou opmerken, zou dit kenmerk daarom juist hypermediacy in de hand werken. 

 Wanneer we op de hoofdstuktitels inzoomen, blijken de potentiële immediacy en hypermediacy 

sterk met elkaar verweven te zijn. Elke hoofdstuktitel is over het algemeen namelijk opgebouwd als: 
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‘waarin’ - onderwerp - lijdend voorwerp/bijwoordelijke bepaling/etc./niets - persoonsvorm - overige 

werkwoorden (optioneel) - ‘en’ - bepaling van de tweede gebeurtenis. Hoewel de precieze opbouw soms 

verschilt, begint elke hoofdstuktitel met ‘waarin [onderwerp]’ en worden in elke titel twee door het 

woord ‘en’ gescheiden gebeurtenissen genoemd. Aangezien het woord ‘waarin’, dat in iedere 

hoofdstuktitel op de eerste positie staat, naar het hoofdstuk verwijst waar het de titel van is, wordt de 

aandacht van de lezer aan het begin van ieder hoofdstuk op het medium en daarmee op de 

‘mediatedness of memory’ gevestigd. 

 

3.5. Waarom Trijn van Leemput? 
 

Nu in hoofdstuk 2 en in dit hoofdstuk vastgesteld is hoe ‘oer-Nederlandsheid’ in De val van de 

Vredeborch geconcretiseerd wordt en hoe Trijn van Leemput met de rol die zij in de afbraak van kasteel 

Vredenburg heeft gespeeld in deze roman als cultural memory tot uiting komt, rest nog de vraag waarom 

Beckman juist deze episode uit de Tachtigjarige Oorlog gebruikt om ‘oer-Nederlandsheid’ te 

concretiseren. Aan de hand van uitspraken van Beckman in interviews en de status van Trijn van 

Leemput binnen memory  van de imagined community ‘Nederlanders’, zal ik deze vraag in deze 

paragraaf trachten te beantwoorden. 

   De keuze voor het schrijven een boek over Trijn van Leemput kan deels verklaard worden door de 

marginale aandacht die er de afgelopen vijf eeuwen voor haar was. Naast Droochsloots schilderij en het 

anonieme portret in de zeventiende eeuw, en d’Honts beeldje en de tentoonstelling ‘Vredenburg 

gekraakt’ in het Utrechtse Gemeentearchief in de twintigste eeuw, was er zoals in bijlage 4 te zien is ook 

weinig tekstuele aandacht voor haar. Zo stamt uit de zestiende eeuw alleen de toen nog niet 

toegankelijke dagboekaantekening van Buchelius, is in de zeventiende eeuw alleen Van Beverwijcks boek 

Van de uitnementheyt des vrouwelicken geslachts waarin naast Trijn nog 669 andere vrouwen 

beschreven werden verschenen, zijn er in de achttiende eeuw ook slechts twee teksten verschenen 

waarin aan haar gerefereerd wordt, verschenen er in de negentiende eeuw zeven teksten die over haar 

handelen, en zijn er in de twintigste eeuw inclusief Beckmans De val van de Vredeborch zes teksten over 

haar verschenen. Vanwege deze marginale aandacht en het ontbreken van het verhaal over de daden 

van Trijn van Leemput in de geschiedenisboeken, kan Trijn als counter-memory worden beschouwd. De 

term counter-memory verwijst naar de herinneringen die om ideologische redenen of omdat ze 



74 
 

betrekking hebben op anderszins onuitdrukbare traumatische ervaringen geen plaats h ebben binnen de 

dominante narratieven in een samenleving.393 

 Deze status van counter-memory, die impliceert dat het overgrote deel van de samenleving Trijn 

van Leemput en haar rol in de afbraak van kasteel Vredenburg niet kent, zorgt er in combinatie met de 

onduidelijkheid over de historiciteit van de overleverde verhalen voor dat Beckman veel vrijheid had om 

deze episode uit de Tachtigjarige Oorlog naar eigen wens te kneden zonder haar eigen grens van 

geschiedvervalsing hierbij te overschrijden. In een interview met De Gelderlander in 1987 geeft ze 

namelijk aan dat ze wat betreft geschiedvervalsing tot de conclusie komt ‘dat je niet mag sjoemelen met 

feiten zoals jaartallen, oorlogen [en] bepaalde geografische situaties.’394 Ze geeft echter ook dat ze 

historici wat betreft de uitleg van de feiten lang niet altijd volgt omdat historici volgens haar ‘van 

menselijk gedrag en de interpretatie daarvan vaak geen kaas gegeten [hebben],’ en ‘een historicus […] 

bovendien een kind van zijn tijd [is].’395 Ook merkt ze op dat ‘veel vrouwen [die] geschiedenis zijn gaan 

studeren […] vaststellen dat mannelijke historici de sporen van vrouwen in de geschiedschrijving 

onzichtbaar hebben gemaakt.’396  

 Deze onzichtbaarheid van vrouwen in de geschiedschrijving, die in de context van sterke vrouwen 

in de Tachtigjarige Oorlog door Els Kloek onderschreven wordt,397 is een ander punt waarom Trijn van 

Leemput zo geschikt was om ‘oer-Nederlandsheid’ mee te concretiseren. Hoewel Beckman in 2003 in 

een interview met het Haarlems Dagblad nadrukkelijk aangeeft dat ze geen bedoelingen heeft met haar 

boeken,398 zei ze in 1983 namelijk tegen een interviewster van hetzelfde dagblad dat ze in haar boeken 

duidelijk probeert te maken dat vrouwen wel degelijk een rol hebben gespeeld in de geschiedenis.399 

Daar komt bij dat Beckman, die bovendien enige tijd bij de Dolle Mina’s meedraaide maar daarmee 

stopte omdat ze er eigenlijk geen tijd voor had,400 voor haar romans ‘graag hoofdpersonen [kiest] die 

zich niet zo makkelijk laten intimideren, [die] niet bang zijn uitgevallen.’401 Wat dat betreft is Trijn van 

Leemput, die vanwege de besluiteloosheid van de magistraat de afbraak van kasteel Vredenburg zelf 

initieert, ook een begrijpelijke keuze. 
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4. Conclusie 

 

Beckman concretiseert ‘oer-Nederlandsheid’ in de roman De val van de Vredeborch met behulp van 

diverse technieken. Zo gebruikt ze verschillende manieren van vertellen en zet ze meervoudige 

focalisatie in om Nederlanders en in het bijzonder het personage Catharina te karakteriseren. Naast de 

typering van Nederlanders door ‘(typische) Nederlanders’ direct kenmerken toe te schrijven en door 

kenmerken als uiterlijk, stand en geloofsovertuiging stelselmatig aan bod te laten komen, maar niet 

generaliserend  aan het woord ‘Nederlander’ te verbinden, worden Nederlanders getypeerd door de 

determinatie van ‘wij zijn dit’ en ‘zij zijn dat’. Bovendien lopen de karakterisering van het personage 

Catharina en de typering van Nederlandse vrouwen en Nederlanders in het algemeen in elkaar over en 

ontlenen deze typeringen gezag aan elkaar. Zo wordt Catharina getoetst aan kenmerken die aan 

Nederlanders worden toegeschreven en krijgen Nederlandse vrouwen en Nederlanders in het algemeen 

eigenschappen toegedicht op basis van de karakterisering van Catharina. Catharina, die in het verhaal 

zelf niet maar in het naschrift wel expliciet ‘oer-Nederlands’ wordt genoemd, wordt in het verhaal direct, 

indirect en analoog gekarakteriseerd en krijgt de status van (oer-)Nederlands rolmodel doordat vriend, 

vijand en personages van allerlei rangen haar respecteren.  

 Het feit dat Beckman juist Catharina gebruikt om ‘oer-Nederlandsheid’ te concretiseren, is te 

verklaren door Beckmans voorkeur voor hoofdpersonen die zich niet makkelijk laten intimideren, en 

haar wil om duidelijk te maken dat ook vrouwen een rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Aangezien 

Trijn van Leemput met haar aandeel aan de afbraak van kasteel Vredenburg counter-memory is en de 

historische correctheid van de marginaal overgeleverde teksten over Trijns daad betwijfeld wordt, kon 

Beckman de fictionele vrijheid die gepaard gaat met het literaire genre ten dienste van het toegankelijk 

maken van counter-memory omtrent een vrouw uitbuiten, zonder daarbij haar eigen opvatting over 

geschiedvervalsing te overschrijden.  

 Aangezien ten minste vier van de zes door Assmann gedefinieerde kenmerken van cultural 

memory direct op de totstandkoming van de beeldvorming rond Trijn van Leemput van toepassing zijn, 

kan Trijns rol in de afbraak van kasteel Vredenburg als cultural memory worden beschouwd. Gezien ook 

andere op cultural memory toepasbare concepten zoals remediation, repurposing, immediacy en 

hypermediacy een belangrijke rol spelen in de dynamiek van De val van de Vredeborch, biedt deze roman 

Trijns episode uit de Tachtigjarige Oorlog een narratief waardoor de cultural memory rond Trijn 

aangepast en opnieuw geproduceerd wordt. Vanwege deze hernieuwde aandacht krijgt deze episode 

bovendien nieuwe relevantie bij de identiteitsvorming van Nederlanders. Daarnaast geeft de roman door 
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middel van de intertekstuele reacties die gedeeltelijk in de bibliografie geëxpliciteerd zijn, zowel 

impliciet402als expliciet403 een nieuw sociaal leven aan eerder verschenen teksten. Zodoende functioneert 

De val van de Vredeborch vanwege het narratief dat de roman het verleden biedt als medium voor 

herinnering en speelt de roman vanwege het nieuwe culturele leven dat andere teksten middels 

intertekstuele relaties krijgen ook een rol binnen de functie van literatuur als object van herinnering. En 

eigenlijk is de derde rol die literatuur volgens Erll en Rigney in de productie van cultural memory kan 

spelen, literatuur als medium voor het observeren van de productie van cultural memory, via dit 

eindwerkstuk ook present. 
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5. Discussie 

 

Hoewel ik De val van de Vredeborch, voor zover ik daar binnen de context van dit eindwerkstuk de 

mogelijkheid toe had, zo secuur en verantwoord mogelijk in de context van cultural memory heb 

geprobeerd te onderzoeken, is er één punt waar ik wellicht meer aandacht aan had moeten besteden. 

Dit betreft het genre historische jeugdliteratuur. Hoewel De val van de Vredeborch een jeugdboek is voor 

kinderen tussen de dertien en zestien jaar, heb ik me in dit eindwerkstuk namelijk niet in het genre 

historische jeugdliteratuur verdiept en heb ik de implicaties die eventuele genrekenmerken voor de 

opbouw van het verhaal, de weergave van dialogen en gedachten en de manier waarop Catharina als 

cultural memory in het verhaal verwerkt is niet onderzocht. Gezien de dynamiek van het boek, die in dit 

eindwerkstuk onder andere met behulp van concepten als immediacy en hypermediacy geïllustreerd is, 

en de mogelijke invloeden van genrekenmerken, zou dit een interessant uitgangspunt voor verder 

onderzoek zijn. 

  Een andere invalshoek voor vervolgonderzoek is de beeldvorming rond Trijn van Leemput na het 

verschijnen van de roman. Dit eindwerkstuk gaat met een uitzondering nagelaten niet verder dan 1988, 

het jaar dat de roman verscheen, maar inmiddels is er meer aandacht voor Trijn van Leemput gekomen. 

Hoewel ik voordat ik aan dit eindwerkstuk begon nog nooit van Trijn van Leemput gehoord had, is ze na 

de publicatie van De val van de Vredeborch misschien toch van counter- tot consensus-memory 

verworden. Zo heeft zij naast de eerdergenoemde module in het educatieve project voor middelbare 

scholieren van Het Utrechts Archief uit 2011404 inmiddels ook een venster in de onderwijscanon van de 

provincie Utrecht405 en bevat ook het venster ‘Vredenburg’ in de canon van de stad Utrecht een 

verdiepende pagina over Trijn.406 Daarnaast heeft RTV Utrecht in 2011 een aflevering in de serie 

‘Verleden van Utrecht’ aan haar gewijd407 en kreeg ze in 2013 een eigen postzegel op het postzegelvel 

‘1001 vrouwen’, waarop zes vrouwen afgebeeld zijn die Nederland in de vijftiende tot met de twintigste 

eeuw een grote dienst hebben bewezen.408 In vergelijking met het beeldje en de vijf teksten die voor de 

publicatie van de roman in de twintigste eeuw zijn verschenen, is dit zonder grondig zoekwerk al een 

opvallend grote hoeveelheid aandacht. Het zou daarom interessant zijn om te onderzoeken hoe de 

beeldvorming rond Trijn van Leemput na 1988 is gevormd, hoe de hernieuwde aandacht voor haar te  
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verklaren is, en in hoeverre er een verband bestaat tussen de publicatie van De val van de Vredeborch en 

de culturele en educatieve producten die sindsdien zijn verschenen. 
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Bijlage 1: portret van Trijn van Leemput (ca. 1650) 

 

 

 

  

Naam  Portret van Trijn van Leemput409 

Jaar  1650 

Schilder Anoniem 

Materiaal olieverf op paneel 

Afmetingen hoogte 47.6 cm, breedte 36.9 cm 

 

Opschrift DIT IS TRYN LEEMPUTS BEELD, DI MOEDIG HEEFT GEDAAN, // 

   DAT BORGER NOCH SOLDAAT OYT DERVEN HAD BESTAAN. 

 

 

 

 

                                                           
409 S.n. ca. 1650, ‘Portret van Trijn van Leemput’. [online geraadpleegd 25 juli 2015 via 
http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:840]. 
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Bijlage 2: analyse van Halma’s Toneel der Vereenigde Nederlanden en   

           onderhoorige landschappen (1725) 

 

Na publicatie van de eerste druk van Van Beverwijcks boek duurde het 86 jaar voordat er een nieuw 

werk verscheen waarin Trijn voorkomt: het tweede deel van het historisch, genealogisch, geografisch en 

staatkundig woordenboek Toneel der Vereenigde Nederlanden en onderhoorige landschappen (1725) van 

François Halma. Halma, die als boekverkoper en academiedrukker van Utrecht grote roem verwierf als 

geleerde en door de meest vermaarde geleerden in binnen- en buitenland geëerd werd,410 kon dit 

woordenboek vanwege zijn overlijden op 13 januari 1722 niet helemaal voltooien. Hij schreef het tot de 

letter ‘W’ en de rest werd afgemaakt door Matthaeus Brouërius van Nidek, die rechtsgeleerde was. Toen 

Halma in 1699 met zijn boekhandel naar Amsterdam verhuisde, begon hij ter ontspanning ook zelf te 

dichten. Deze gedichten waren voornamelijk ernstig en godsdienstig van aard, maar na zijn 

Geographisch Woordenboek van het Land Kanaän uit 1717 verscheen in 1725 ook het niet-godsdienstige 

woordenboek Tooneel der Vereenigde Nederlanden.411  

 In het tweede deel van dit woordenboek dat bij ‘K’ begint, wordt er onder twee lemma’s aandacht 

besteed aan Trijn van Leemput: onder ‘TRYN VAN LIMPEN’412 en onder ‘VREÊBURG, VREEDENBURG’.413 Het 

stuk tekst onder haar eigen naam is nagenoeg letterlijk overgenomen uit Van Beverwijcks Van de 

uitnementheyt des vrouwelicken geslachts en bevat zodoende niet meer of minder informatie dan zijn 

tekst. Wel bevindt zich aan het eind van het fragment een sterretje dat naar een kritische voetnoot leidt. 

De inhoud van deze noot is gezien het naar waarheidsgetrouwheid streven karakter van het 

woordenboek niet verrassend. Zo wordt er een voorbehoud geplaatst bij de historiciteit van de gegeven 

informatie. Hoewel ‘wat twyfeling ‘er over den optogt, en het afbreeken deezer vesting, door de 

gemelde manmoedige Heidinne, kan vallen’414 onder het trefwoord ‘VREÊBURG, VREEDENBURG’ aan bod 

komt, tekent de schrijver hier alvast aan dat het hem vreemd voorkomt dat voorname 

geschiedenisschrijvers als Hooft en De Groot en zelfs de Utrechtse P.C. Bor geen gewag maken van ‘dit 

heldthaftig Wyf, noch van haare bovengedachte onderneeminge’415 en dat het ook 
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 Witsen Geysbeek 1822, 51. 
411

 Ibid., 50-52. 
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 Halma 1725, 231-232. 
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 Ibid., 269. 
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       den nauwkeurigen niet vreemder moet voorkomen, hoe zoo een geval, by ontstentenisse der  

       waarheit, door eene volstandige overleveringe, te Utrecht, als eene zekere geschiedenisse, is  

       voortgeplant, en de verbasterde naam van Tryn van Limpen, en dit haar heldinnestuk daar noch     

  in den mondt der oude luiden als bestorven is.416 

 

Om de informatie over Trijn toch niet als verzinsel af te doen, geeft Halma417 vervolgens aan dat hij haar 

niet had ‘willen, noch durven gedenken’418 als geen enkele schrijver over haar had geschreven. 

Tegelijkertijd bekent hij ‘geene andere hier van te hebben aangetroffen, dan wylen den Heer Johan van 

Beverwyk, Schepen, en vermaart Geneesheer te Dordrecht,’419 die ‘alom, voornamelyk door zyne 

geneeskundige schriften, wel bekent’ is en hij ‘al het bovenstaande als van woordt tot woordt’ uit zijn 

boek overgenomen heeft.420 Bovendien kan hij niet achterhalen ‘[o]p wat gezag nu die beroemde Heer in 

dit verhaal heeft gesteunt,’421 maar dat hij vermoedt dat Van Beverwijck onweerlegbare aantekeningen 

uit die tijd gevonden en gebruikt heeft en hij niet enkel op een mondelinge overlevering vertrouwde. 

Toch laat hij het niet om deze kritische noot te besluiten met: ‘doch alles blyve het vry en onzydig 

oordeel des lezers in dit stuk, gelyk in meer andere twyfelzinnige gevallen, ter overweeginge 

aanbevolen.’422  

       In het stuk onder ‘VREÊBURG, VREEDENBURG’ volgt eerst algemene informatie zoals het jaar, de 

reden en de opdrachtgever van de bouw van het kasteel. Na vermelding van de gedwongen overgave op 

11 februari 1577 en de afbraak die daarna plaatsvond, wordt met enige achterdochtigheid vermeld dat: 

 

niet zoo aanstondts als het van de Spaanschen overgegeeven was; of dat Catharina Bergers,  

anders Tryn van Leemputten, met een vliegend vaendel daar in getrokken zou zyn, en fluks den 

eersten steen afgebroken hebben: want dat vindt men nergens, maar wel by vertellingen, dat zy 

was eene manmoedige Vrouw van Jan van Leemputten, Jakobszoon (die burger Hopman was,) 

die haaren man, dien ’t noch aan verstandt, hart noch goedt beleidt ontbrak, nooit in raadt of 

daadt verlegen liet: zie hier over eene ruimer redeneering op den naam en tytel van TRYN VAN 

                                                           
416

 Halma 1725, 232 
417

 Het stuk is in de wij-vorm geschreven, maar hoewel op de titelpagina aangegeven is dat de informatie in het 
boek met behulp van verscheidene kenners bijeenvergadert en samengesteld is, is het niet duidelijk naar wie deze 
‘wij’ precies verwijst. Aangezien de ‘T’ van ‘Tryn’ zich nog voor de ‘W’ bevindt, de letter vanaf welke  Matthaeus 
Brouërius van Nidek het woordenboek Toneel der Vereenigde Nederlanden wegens het overlijden van Halma 
voltooide, en Halma dit stuk dus geschreven heeft, zal ik hier enkel naar Halma verwijzen.  
418

 Halma 1725, 232. 
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  LIMPEN, die, of ze met genoegzaam gezag is gesterkt, wy aan ’t oordeel des lezers laaten.423 

 

Vervolgens vermeldt Halma wat P.C. Bor, die niet over Trijn repte, over de afbraak schreef en geeft hij 

aan dat de plaats waar het kasteel stond nog steeds Vrede- of Vreêburg heet en nu dienstdoet als 

beesten- en paardenmarkt. 

 De kritische noot onder het lemma ‘TRYN VAN LIMPEN’ en de achterdochtige of weifelende 

formulering van de informatie over Trijn onder het lemma ‘VREÊBURG, VREEDENBURG’ maken duidelijk 

dat Halma historische correctheid bij het schrijven van dit woordenboek hoog in het vaandel had staan, 

maar hij de informatie over Trijn dusdanig interessant of belangrijk vond, dat hij het in zijn woordenboek 

wilde repurposen; nu niet als een exempel voor de superioriteit van de vrouw, maar als historische 

kennis over de Verenigde Nederlanden. 
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Aanleiding Bijlage 3: schilderij van het beleg van kasteel Vredenburg (1646)  

 

 

 
 

Naam   Het beleg van het Kasteel Vredenburg te Utrecht in 1577424 

Jaar  1646 

Schilder Joost Cornelisz. Droochsloot 

Materiaal olieverf op paneel 

Afmetingen hoogte 62.9 cm, breedte 107 cm 

 
 

In onderstaande afbeelding is Trijn van Leemput geel omcirkeld. 
 

 

                                                           
424 Droochsloot, J.C. ‘Het beleg van het Kasteel Vredenburg te Utrecht in 1577’ (1646). [online 
geraadpleegd 25 juli 2015 via http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:1054]. 

http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?img_only=1#o:1054
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Bijlage 4: tekstuele overlevering van Trijn van Leemput 
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