
 

 

Dans  d e r  Belangen  
De processies van Elizabeth I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Masterthesis - Linda Nab - 3123340 – Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief – 

Universiteit Utrecht - Faculteit Letteren – Begeleiding David Onnekink – Juni 2009 



 2

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I am of her country  
and we adore her by the name of Eliza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Inhoudsopgave 
 

Introductie ____________________________________________________4 

Elizabeths Engeland in Europa___________________________________10 

De ceremoniële dialoog ________________________________________16 

Dans der belangen ____________________________________________23 

De stem van het volk __________________________________________36 

Conclusie ___________________________________________________49 

Literatuur____________________________________________________54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het citaat op pagina 2 is een frase uit het stuk 'Old Fortunatus' van de Britse 
toneelschrijver Thomas Dekker (1572-1632). Hij schreef het in 1599, drie jaar voor 
het overlijden van Elizabeth I.  



 4

 

Introductie 

 

Het is van grote noodzaak voor een vorst om het volk te vriend te houden. Anders 

heeft hij in tegenspoed niets waar hij op terug kan vallen. 1 Dat is een van de 

conclusies van de Florentijn Niccoló Machiavelli in zijn omschrijving van de ideale 

heerser in het geschrift Il principe: De heerser. De Florentijn zette zijn overdenkingen 

op papier aan het begin van de zestiende eeuw, toen verdeeldheid, concurrerende 

machtscentra en buitenlandse inmenging Italië in woelig vaarwater hadden gebracht. 

Hij droeg zijn basisprincipes voor een succesvolle heerschappij op aan de 

toenmalige heerser van Florence, Lorenzo II. Het geschrift is gebaseerd op de 

principes van de Realpolitik -al gebruikt Machiavelli die term zelf niet- en beschrijft 

hoe contact tussen burger en vorst een goede manier kan zijn om het volk te vriend 

te houden.  Een theorie waarvan veel heersers sindsdien gretig gebruik van hebben 

gemaakt. Vorsten presenteren zich dan ook tot op de dag van vandaag elk op de 

eigen manier en met hun eigen frequentie aan de onderdanen door bezoeken af te 

leggen aan de verschillende regio s binnen het koninkrijk, waar ze over het algemeen 

met festiviteiten worden verwelkomd. R.J. Knecht beschouwt deze koninklijke 

intochten als: 

 

A most effective way of royal propaganda. Neither royal proclamations nor official 

tracts could move the hearts of the people as much as ceremonies in which the king 

appeared in person amidst a décor carefully designed to project his idealized 

personality and the nature of his rule.2 

 

Ofwel: niets, geen enkele geschreven of voorgedragen boodschap uit naam van de 

vorst, weegt op tegen de lijfelijke aanwezigheid van de heerser zelf.  

De koninklijke intocht kent, in al zijn vormen, een lange traditie. De herkomst 

van de processie ligt in de periode van de Romeinse tijd. Wanneer het Romeinse 

leger als winnaar terugkeerde van het slagveld, volgde standaard een zegetocht door 

de stad om de superioriteit van de Romeinse strijdkrachten te benadrukken.3 Deze 

Romeinse triomftochten zijn de basis gebleken voor de koninklijke intochten die de 

                                                
1 Niccolò Machiavelli, De heerser (Amsterdam 2007) 103. 
2 Knecht, Court festivals as political spectre  in: Europa Triumphans vol I ed. Mulryne J.R., Watanabe-O Kelly Helen 
e.a.,  (Hampshire, Burlington 2004) 19. 
3 William Leahy, Elizabethan triumphal processions (Londen 2005) 1. 
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eeuwen daarop volgden, zij het dat aanleiding, functie en vorm van de processie in 

de loop der tijd steeds verder werden uitgebreid. Vanaf de middeleeuwen werd de 

vorm van de militaire zegetocht toegepast op stedelijke processies waarin belangrijke 

gebeurtenissen uit het leven van de heerser werden gevierd, zoals kroning, huwelijk 

en de geboorte van een opvolger.4 Op deze manier werd de van oorsprong 

Romeinse zegetocht langzaamaan steeds vaker een evenement waarbij enkel de 

vorst, en niet zijn strijdkrachten, het onderwerp van de viering was. Het was ook in 

deze periode dat vorsten voor het eerst door middel van processies hun opwachting 

maakten in de verschillende regio s van hun rijk zonder dat daar een ceremoniële 

aanleiding, zoals een kroning, voor was.5 Halverwege de veertiende eeuw begon ook 

de vorm van de intochten te veranderen. De kunsten deden hun intrede.6 De 

handelsgilden van de organiserende stad financierden verschillende schouwspelen 

als theater, poëzie of tableaux vivants -levende schilderijen- ter ere van de komst van 

de vorst.  

In de twee daaropvolgende eeuwen evolueerde het vermaak rond de intocht 

van de vorst steeds verder. Halverwege de zestiende, begin zeventiende eeuw 

waren de koninklijke processies niet meer alleen een culturele, maar ook een 

politieke factor geworden.7 De intocht werd naast traditie voor veel vorsten een 

dankbaar propagandamiddel. Voor de vorst fungeerde als een machtsvertoning 

enerzijds, en een manier om steun en loyaliteit bij de bevolking te winnen anderzijds. 

De Franse koning Lodewijk XIV wist het belang voor heersers van dergelijke 

bijeenkomsten in de zeventiende eeuw treffend te verwoorden: Par lá nous tenons 

leur esprit et leur coeur , de festiviteiten gaven hen vat op de zielen en harten  van 

het volk.8  

In deze periode, de tijd waarin de processie volwassen werd, was het onder 

de Europese heersers echter vooral koningin Elizabeth I van Engeland (1558-1603) 

die dit middel aangreep om in contact te komen met haar volk. De Engelse koningin 

ging nooit de grenzen van haar koninkrijk over en ze bereisde lang niet alle regio s 

van haar koninkrijk, wat deels verklaarbaar is door het feit dat ze als vrouw geen 

militaire positie kon bekleden. Toch is er geen enkele vorst uit haar tijd die zo met 

zijn of haar reislust werd en wordt geïdentificeerd als zij. Ze reisde niet ver, maar wel 

                                                
4 Leahy, Elizabethan triumphal processions 53. 
5 Ibidem, 58. 
6 Ibidem, 53. 
7 J.R. Mulryne en Elizabeth Goldring ed., Court festivals of the European renaissance. Arts, politics and performance 
(Aldershot 2002) 4. 
8 Geciteerd in: Helen Watanabe O Kelly, Court festivals 18. 
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veel, en begaf zich daarbij zoveel als mogelijk onder haar onderdanen. De veelvoud 

van haar koninklijke bezoeken bezorgde haar de mythologische omschrijving van 

Good Queen Bess , koningin van haar liefhebbende volk. Een imago dat blijft 

opduiken in de historiografie, en dat doorwerkt tot op de dag van vandaag. Want tot 

aan het begin van de eenentwintigste eeuw werd over Elizabeths vermogen haar 

intochten in te zetten als propagandistische onderneming nauwelijks een kritische 

beschouwing geschreven.  

John Nichols beschreef in 1823 de intochten in het voorwoord van zijn 

verzameling primaire bronnen, het driedelige The Progresses and Public 

Processions of Queen Elizabeth als Elizabeth s plan of popularity . Een plan dat 

goed uitpakte.9 Conyers Read was er aan het begin van de twintigste eeuw van 

overtuigd dat het volk knew her (Elizabeth) and loved her and believed that she 

knew and loved them .10 En ook de standaardwerken over festiviteiten in Elizabeths 

Engeland English Civic Pageantry van David M. Bergeron en Entertainments for 

Elizabeth van Jean Wilson uit de jaren zeventig en tachtig beschrijven Elizabeths 

intochten als een succesformule. In 1996 nog, schrijft Zillah Dovey in An Elizabethan 

Progress dat het verkrijgen en behouden van populariteit bij het volk een van de 

succesvolste strategieën van de koningin was.11  

De grote invloed die historici die historici de processies toedichten wat betreft 

het positieve imago van de koningin past precies in de lijn van de literatuur die tot ver 

in de twintigste eeuw over Elizabeth is verschenen. Academisch onderzoek heeft, 

een paar uitzonderingen daargelaten, weinig afgedaan aan de mythe van Gloriana, 

de geprezen koningin die Engeland zijn Gouden Eeuw bezorgde. Vlak na Elizabeths 

dood schreef de Britse historicus William Camden een lovende geschiedenis over 

Elizabeths heerschappij.12 Die bron is de belangrijkste basis gebleken voor 

onderzoek in de navolgende eeuwen. Ook nog in de twintigste eeuw, toen John 

Neale, een leidend historicus op het gebied van Elizabeths leven en werk, het werk 

van Camden als leidraad bleef gebruiken in zijn eigen omvangrijke oeuvre. 

Vanaf het einde van de twintigste eeuw kwam er voor het eerst een duidelijke 

revisionistische stroming op gang met werk van historici als Christopher Haigh en 

                                                
9 John Nichols, The progresses and public processions of queen Elizabeth. Among which are interspersed other 
solemnities, public expenditures and remarkable events during the reign of that illustrious princess. Collected from 
original manuscript, scarce pamflet, corporation records, parochial registers;illustrated with historica notes by John 
Nichols. New edition (Londen 1823). 
10 Coneyers Read, Good queen Bess  The American historica review 31 (1926) 658. 
11 Zillah Dovey, an Elizabethan progress: The queens journey into East Anglia 1578 (Gloucestershire, 1996) 1. 
12 William Camden, Annales the true and royall history of the famous empresse Elizabeth Queene of England France 
and Ireland &c. True faith's defendresse of diuine renowne and happy memory. Wherein all such memorable things 
as happened during hir blessed raigne ... are exactly described (Londen 1625). 
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Wallace T. MacCaffrey. Zij beweerden dat Engeland niet succesvol was dankzij 

Elizabeth, maar ondanks de heerschappij van de koningin met het onstuimige 

karakter.13 Haar successen zouden voortkomen uit geluk, toevalligheden en de 

slimme breinen van haar adviseurs. Toch blijft een kritische noot over Eliza kraken 

lastig. In 1998 verscheen de bundel Dissing Elizabeth, een bundel die niet zo kritisch 

is als de titel doet vermoeden, maar wel een discours laat zien over de donkere 

kanten van haar koningschap. Toch bleek het voor wetenschappers die zich hebben 

gespecialiseerd in Elizabeths Engeland nog steeds een kleine drempel: Oh, I really 

wouldn t want to say anything BAD about Elizabeth , reageerde één van de auteurs 

toen hem gevraagd werd een bijdrage te leveren.14  

Kritisch onderzoek naar de processies van Elizabeth heeft nog langer op zich 

laten wachten. En dat geldt niet alleen voor de festiviteiten rondom Elizabeth: de 

koninklijke feestcultuur van het vroegmoderne Europa is tot aan het einde van de 

vorige eeuw in het academische veld over het algemeen tussen wal en schip  

gevallen, zoals Roy Stong in de jaren tachtig verwoordde in Art and Power.15 De 

laatste jaren is echter nieuw onderzoek verschenen naar koninklijke festiviteiten in 

Europa. In 2002 verschenen Court Festivals of the European Renaissance en het 

omvangrijke, tweedelige Europa Triumphans. Het Engeland van Elizabeth speelt 

echter maar een marginale rol in de eerste titel, en is in Europa Triumphans zelfs 

volledig absent. Over de processies van Elizabeth in het bijzonder zijn twee 

revisionistische werken verschenen. In 2007 gaf Oxford University Press de 

gematigd kritische bundel Progresses, Pageants and Entertainments of Queen 

Elizabeth I  uit en een tweede bundel van dezelfde makers wordt eind 2009 

verwacht. William Leahy is de eerste auteur die op basis van herbestudering van 

primaire bronnen in zijn Elizabethan Triumphal Processions de populariteit van de 

koningin en de effectiviteit van haar festiviteiten serieus in twijfel trekt. Maar hij 

baseert zijn conclusies vaak op schaars bronmateriaal, waardoor een te dunne 

scheidslijn tussen harde waarheid en speculatie ontstaat.  

Toch ziet het Engelse volk Elizabeth tot op de dag van vandaag als 

bekendste en meest geliefde vorst ooit. Dat  blijkt uit een peiling van de BBC uit 

2003. 16 Het is een stelling die ook voor historici nog steeds het uitgangspunt is, en 

                                                
13 Zie oa. Christopher Haigh, Elizabeth I (Harlow 1998) en Wallace T. MacCaffrey, Queen Elizabeth and the making 
of policy 1572-1588 (New Jersey 1981). 
14 Julia M. Walker, Introduction  in: Dissing Elizabeth: negative representations of Gloriana ed. Julia M. Walker 
(Durham 1998) 1. 
15 Roy Strong, Art and power. Renaissance festivals 1450-1650. (Woodbridge 1984) 172. 
16 Susan Doran, Elizabeth I: gender, power & politics  in: History today 53 (2003) 29. 
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parallel loopt aan het idee dat Elizabeth zeer bedreven was in het succesvol aan zich 

binden van het volk door het inzetten van de processie. Deze scriptie onderzoekt in 

hoeverre het populaire imago van de koningin bij het volk van bovenaf werd 

geconstrueerd. Hoe groot was de invloed van het hof en Elizabeth zelf? In het 

verlengde daarvan speelt een tweede vraag op: Maakten de processies Elizabeth 

werkelijk zo populair als de geschiedschrijving ons doet geloven?  

De reden dat ik het belangrijk acht aandacht te besteden aan deze vragen, is 

het feit dat Elizabeth een van Europese standaarden afwijkende invulling gaf aan 

haar processies; zij ging, zoals we in dit onderzoek zullen zien, vaker, langer en bood 

meer ruimte voor spontaniteit en dialoog dan haar tijdgenoten. Een één op één 

vergelijking met de Europese hoven die beschreven worden in Europa Triumphans 

gaat dus niet op; daar is meer onderzoek voor nodig.  

Dit onderzoek wordt ingeleid door een hoofdstuk over het nut dat in de 

zestiende eeuw werd toegeschreven aan processies van Europese vorsten in 

Europa, en plaatst de positie van Elizabeth in die Europese context. Met welke 

uitdagingen werd Elizabeth geconfronteerd waardoor ze zo sterk hechtte aan de 

processie, met zijn propagandistische karakter? Na deze historische inleiding gaat 

het tweede hoofdstuk dieper in op Elizabeths processies an sich, en biedt daarmee 

na het historische kader, een theoretisch kader. Dit hoofdstuk kijkt in het bijzonder  

naar hoe de verhoudingen tussen vorstin en volk lagen tijdens zo n bezoek; binnen 

welk mechanisme vond de dialoog tussen die twee plaats. Had Elizabeth, zoals haar 

zo vaak is toegeschreven, de volledige controle over haar eigen representatie?  

Om een praktischer inzicht te krijgen op hoe een bezoek van de vorstin in zijn 

werk ging, wordt de hoofdvraag getoetst aan de hand van twee case-studies, die op 

twee niveaus, opgedeeld in twee afzonderlijke hoofdstukken zullen worden bekeken. 

De case-studies zijn gebaseerd op twee evenementen die ter ere van de vorstin 

werden gehouden. De eerste is de grootse intocht in Londen de dag voor haar 

kroning op 14 januari 1559. De tweede is haar bezoek aan Elvetham in 1592, waar 

ze op het landgoed van de graaf van Hertford verbleef. Deze twee evenementen zijn 

niet representatief voor Elizabeths volledige regeertermijn, omdat het gaat om twee 

momenten waarop de positie van de vorstin niet zo stevig verankerd was als tijdens 

andere perioden uit haar heerschappij. Dat maakt ze echter niet minder interessant: 

want hoe is de hedendaagse mythe van de bewierookte koningin hoog te houden als  

we kijken naar de periodes waarin haar machtspositie het meest ter discussie stond? 

Tijdens de processie door Londen werd de legitimiteit van de voormalige 
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bastaarddochter van Hendrik VIII immers nog aan alle kanten werd betwist. En ten 

tijde van haar bezoek aan de Graaf van Hertford in Elvetham kampte ze met het 

probleem van de successie die niet was veiliggesteld, wat maakte dat haar (vooral in 

hogere kringen op macht beluste) onderdanen rijkhalzend uitkeken naar de tijd dat zij 

er niet meer zou zijn. Ik kies voor deze twee momenten omdat het periodes zijn 

waarop het voor Elizabeth van groot belang was om haar propagandamachine in 

werking te zetten. En dus zijn het de beste momenten om te meten of haar 

inspanningen ook daadwerkelijk effect hadden. We herbestuderen als het ware de 

mythe van haar populariteit, zoals het in die geschiedschrijving als eerste door 

Camden werd omschreven, in de periodes dat diezelfde populariteit het minst voor 

de hand lag. Was zij toen nog steeds Gloriana voor haar volk?  

De twee momenten worden tweeledig onder de loep genomen: de adel en 

stedelijke bestuurders enerzijds, het volks anderzijds. In het derde hoofdstuk kijken 

we naar de eerste groep: Wie was verantwoordelijk voor de processies, en wiens en 

welke belangen speelden daarbij een rol. Tot laat in de twintigste eeuw werd het 

organiseren van deze omvangrijke evenementen voor de koningin door historici 

vrijwel unaniem aangeduid als een teken van volledige onderdanigheid van de 

organisator. Dit hoofdstuk zal uitwijzen dat de werkelijkheid veel complexer was dan 

dat: het was eerder een ingewikkeld belangenspel dan een eenvoudige lofzang.  

Tot slot volgt het vierde hoofdstuk waarin gekeken wordt naar de houding van 

het aanwezige publiek tijdens de bezoeken van de koningin. In de historiografie 

wordt dat publiek altijd betiteld als zijnde Elizabeths liefhebbende volk . Een 

omschrijving die grotendeels zal zijn opgetekend uit de officiële feestbeschrijvingen 

van koninklijke evenementen. Beschrijvingen die vaak het enthousiasme van de 

mensen langs de kant van de weg beschrijven. Officiële Europese 

feestbeschrijvingen uit de zestiende eeuw zijn in de loop van de twintigste eeuw 

echter onder vuur komen te liggen: doordat ze vaak in opdracht van het koningshuis 

zijn gemaakt, zijn ze als historische bron van ambivalente waarde. Bij het gebruik 

ervan, is voorzichtigheid dan ook gewenst. In dit hoofdstuk zal ik dan ook op zoek 

gaan naar aanvullend bronnenmateriaal van de twee genoemde momentopnames, 

om naast, of wellicht tegenover, de bestaande feestbeschrijvingen te zetten. De 

uitkomst daarvan zal zowel iets zeggen over de manier waarop Elizabeth zich 

probeerde te presenteren naar het volk, als over de werkelijke representatie die het 

volk van haar had. Kort gezegd: was dat werkelijk de reputatie van Good Queen 

Bess ? 
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Elizabeths Engeland in Europa 

 

Halverwege de zestiende eeuw konden de verzwakte Europese koningshuizen wel 

een krachtig propagandamiddel gebruiken. Veel jonge vorsten verkeerden in woelig 

vaarwater en hun posities werden bij tijd en wijlen behoorlijk op de proef gesteld. De 

meeste koninkrijken kregen vanaf 1550 te maken met een nieuwe generatie vorsten 

die in veel gevallen een instabiele basis hadden: ze waren, in tegenstelling tot hun 

vaak veel steviger verankerde voorvaders,  te jong om fatsoenlijk te kunnen regeren, 

ziekelijk waardoor ze vroeg kwamen te overlijden, geestelijk incapabel, zonder 

troonopvolgers, een vrouw of een combinatie van deze factoren.17 Waar het rijk wordt 

geregeerd door een vorst van het inferieure  geslacht, een regentes of door een 

opvolger van achter in de koninklijke familielijn verliest het koningshuis aan 

legitimiteit en daarmee aan stabiliteit. 

De grootste bron van onrust en instabiliteit was echter niet toe te schrijven 

aan de onervaren nieuwe generatie vorsten, maar aan grote tegenstellingen binnen 

het christelijke geloof, die uitmondden in wat later de Reformatie zou gaan heten. Het 

protestantisme rukte steeds verder op, wat een enorme opschudding veroorzaakte 

en de West-Europese koninkrijken verscheurde. Eenheid van geloof was tot dan toe 

altijd een van de belangrijkste garanties voor stabiliteit en openbare orde geweest.18 

Welke verschillen er ook waren, het geloof verbond iedereen, en die zekerheid was 

nu verdwenen. De Bartholomeusnacht van 1572 in Parijs is exemplarisch voor de 

chaos die de religieuze onrust tot gevolg kon hebben. De kroon organiseerde een 

razzia om een aantal hooggeplaatste hugenoten te laten verdwijnen. De actie 

ontaardde in een lynchpartij die in Parijs drie dagen aanhield en zich spoedig 

verspreidde over de rest van Frankrijk. Niet alleen in Frankrijk, maar in grote delen 

van Europa probeerden vorsten het protestantisme uit te bannen. Het leidde tot een 

golf van godsdienstoorlogen, hernieuwde heksenjachten en inquisitie.19  

Een gevolg van de oorlogvoering, voor het ene land een meer constante 

factor (Frankrijk) dan voor het andere (Engeland), was dat de kosten steeds 

zwaarder begonnen te drukken op de nationale schatkisten, waardoor economische 

en sociale spanningen opliepen. Bovendien werd de nieuwe generatie vorsten meer 

dan ooit geconfronteerd werden met de rivaliteit van de ambitieuze aristocratie, die 

                                                
17 J.H. Elliott, Europe divided 1559-1598 (Londen, 1968) 93. 
18 Ibidem, 93. 
19 Ibidem, 94. 
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als aasgieren boven de verzwakte kroon zwermden.20 Adellijke families domineerden 

vaak al grote stukken of regio s van het land, en zagen in de chaos van de zestiende 

eeuw hun kans schoon om naar een oligarchie toe te werken.  

Watanabe O Kelly noemt deze conflicten en instabiliteit in Europa Triumphans 

de raison d etre  van de processie. Het middel van de koninklijke intocht werd door 

een groot deel van de Europese vorsten immers op grote propagandistische waarde 

geschat.21 Toch namen lang niet alle zestiende-eeuwse vorsten de handsschoen op, 

al was hun kroon nog zo zwak. Halverwege de eeuw waren de Europese vorsten 

verdeeld geraakt over de vraag wat hun rol in de openbaarheid zou moeten zijn in de 

chaos van hun tijd. Want wat had een positiever effect op hun imago: zichtbaarheid, 

of juist een terughoudende opstelling?22 Zo ontstond een situatie waarin de ene vorst 

zich zoveel mogelijk onder zijn of haar onderdanen begaf, en de ander juist meer 

afzondering zocht van de situatie buiten het hof. 

Een duidelijke illustratie van dit dilemma is te vinden aan het hof van het 

zestiende-eeuwse Frankrijk, dat na de onverwachte dood van Hendrik II in 1559 in 

een ongelukkige positie verkeerde. Religieuze verschillen stortten het land vanaf 

1562 in elkaar opvolgende burgeroorlogen. Hendriks drie minderjarige zoons, die 

kort achtereenvolgens op de troon zaten, voelden de hete adem van de ambitieuze 

adel in hun nek. Catharina de Medici, die optrad als regentes, probeerde te 

voorkomen dat haar zoons zich zouden terugtrekken in de relatieve veiligheid van het 

eigen hof. In brieven aan haar zoons benadrukte ze hoe belangrijk het wat haar 

betreft was om het volk tevreden te houden.23 Bij de een had dat meer effect dan bij 

de ander: Met Karel IX ging De Medici, die bekend stond om haar extravagante 

festiviteiten, op een ongekende grand tour  door Frankrijk tussen 1564 en 1566. Ze 

kreeg haar filosofie echter niet overgedragen op Hendrik III, die het roer overnam na 

de dood van zijn broer in 1574. Waar hij kon, isoleerde hij zich zoveel mogelijk van 

het publiek.24 Dit voorbeeld laat zien dat de persoonlijkheid van een vorst een grote 

rol speelde bij de vraag of een koningshuis wel of niet de openbaarheid opzocht. Had 

de vorst(in) de moed om de godsdiensttwisten, de chaos en wellicht het 

belangrijkste: de mogelijkheid van een moordaanslag te trotseren? Afstand 

betekende immers meer veiligheid. Dat Hendrik zoveel mogelijk een teruggetrokken 

bestaan leidde, heeft ironisch genoeg niet tegen gehouden dat hij de boeken is 

                                                
20 Elliott, Europe divided 73. 
21 Helen Watanabe-O Kelly, The early modern festival book  Europa triumphans 5. 
22 Mulryne en Goldring ed., Court festivals 6. 
23 David Potter, The French wars of religion. Selected documents (New York 1998) 15. 
24 Knecht,  Court festivals as political spectacle  24-25. 
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ingegaan als de eerste Franse koning die door een van zijn eigen onderdanen, een 

fanatieke monnik, is vermoord.25 

Wat dat betreft paste de denkwijze van zijn moeder, Catharina de Medici, 

beter bij de persoonlijkheid van haar tijdgenote, Elizabeth van Engeland. Overtuigd 

van de waarde die processies voor haar imago konden hebben, legde deze vorstin in 

de 44 jaar dat ze op de troon zat, meer dan vierhonderd bezoeken af aan haar 

onderdanen.26 Dat deed ze ondanks de risico s die verbonden waren aan haar 

verschijning in het openbaar (zeker twee aanslagen op haar leven werden verijdeld), 

de hoge kosten die het reizen met zich meebracht en de kritiek van haar persoonlijke 

adviseurs die haar processies wegzetten als een verkwisting van tijd en geld.27 

Slechte zomerse hygiëne was een van de redenen dat Elizabeth haar hofhouding 

mee op sleeptouw nam om door haar land te trekken: ze was angstig om iets op te 

lopen in de broeierige straten van de grote stad.28 Maar het ontvluchten van 

ziektekiemen verklaart slechts voor een klein deel de reislust van de koningin. De 

populariteit die ze ermee dacht te genereren speelde een veel belangrijkere rol. Het 

was een middel om macht te tonen, goede wil te genereren bij andersdenkenden om 

zo haar eigen representatie vorm te kunnen geven. Mary Hill Cole noemt de 

aanwezigheid van de koningin onder haar onderdanen de belangrijkste pilaar waar 

Elizabeths heerschappij op rustte: Elizabeth cemented the relationship with her 

people that was the core of her monarchy. 29  

De Engelse vorstin trok tijdens haar heerschappij in totaal 23 zomers het land 

door, waarbij ze, voor zover is na te gaan, vierhonderd gasten bezocht en op 241 

plaatsen logeerde.30 In de winter reisde ze rond Londen en verbleef ze voornamelijk 

in haar eigen paleizen. Tegen het einde van het voorjaar begon ze met korte 

bezoeken aan aristocraten rondom Londen. Aan het einde van de lente, als de 

politiek het toeliet, startte Elizabeth haar zomerse intochten. Daarvoor liet ze Londen 

achter zich en was ze tot en met november te vinden in de verschillende regio s van 

haar koninkrijk. Tijdens deze zomerse intochten bezocht ze verschillende 

graafschappen waar ze tussen de 48 en 52 dagen per graafschap verbleef.31 In de 

jaren dat Elizabeth in de zomer niet door haar koninkrijk trok, voer ze vaak rond op 

                                                
25 Knecht, Court festivals as political spectacle  27. 
26 Mary Hill Cole, The portable queen. Elizabeth I and the politics of ceremony (Amherst 1999) 1. 
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28 Mary Hill Cole, The portable queen 2.  
29 Ibidem, 34. 
30 Leahy, Elizabethan triumphal processions 58. 
31 Cole, The portable queen 22. 
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de Theems, zichtbaar voor iedereen. Daarnaast legde ze privé-bezoeken af aan 

onderdanen in de buurt van Londen. Tijdens dit soort bezoeken was er geen sprake 

van ceremonieel, noch waren ze openbaar. Leden van Elizabeths hofhouding en 

regering hadden het meest regelmatig de eer om de koningin tijdens een van haar 

reizen te mogen ontvangen. William Cecil, Elizabeths belangrijkste adviseur en 

Robert Dudley, alias de graaf van Leicester waren daarbij haar favorieten: meerdere 

keren organiseerden zij een groots ontvangst voor hun koningin. Het gewin aan 

loyaliteit en autoriteit dat aan Elizabeths bezoekjes aan haar onderdanen werd toe 

geschreven was van groot belang voor haar heerschappij, want de krachtmetingen 

waar de Europese hoven van de zestiende eeuw mee te maken kregen gingen 

grotendeels ook aan haar rijk niet voorbij.  

Om te beginnen had Elizabeth bij het bestijgen van de troon al een wankele 

positie omdat haar legitimiteit als vorstin ter discussie stond. Nadat haar vader, 

koning Hendrik VIII, Elizabeths moeder Anna Boleyn wegens –onbewezen- overspel 

in 1536 had laten onthoofden, werd Elizabeth tot bastaard verklaard. Ondanks dat 

haar halfbroer Eduard deze beslissing later terugdraaide, bleef haar erfrecht 

omstreden. De katholieken hadden Elizabeth sowieso al nooit als rechtmatige 

opvolger van Hendrik VIII beschouwd, want om met Anna Boleyn te kunnen trouwen 

had de koning gebroken met de katholieke kerk toen de paus hem toestemming 

weigerde om zijn eerdere huwelijk met Catharina van Aragon, dat geen mannelijke 

troonopvolger had opgeleverd, te ontbinden. In de ogen van Rome was Elizabeth 

een onrechtmatige dochter uit een nietig huwelijk. Dat deze bastaardkoningin  

daarbij ook nog eens van de vrouwelijke sekse was, in een tijd waarin de vrouw 

onmiskenbaar ondergeschikt werd geacht aan de man, maakte haar positie er niet 

gemakkelijker op. Net als in de andere verzwakte Europese monarchieën, was 

Elizabeth aan het begin van haar regeertermijn dan ook afhankelijk van de loyaliteit 

van de rivaliserende adel, die grote delen van Engeland, waaronder het vijandige, 

katholieke noorden, domineerden en die ieder voor zich uit waren op de gunsten van 

de nieuwe koningin.32 Bovendien erfde Elizabeth de troon op het moment dat 

religieuze spanning in Engeland een hoogtepunt had bereikt.33 Elizabeths katholieke 

voorgangster, haar halfzus Maria Tudor, wist in de korte periode dat zij op de troon 

zat Engelands breuk met Rome te herstellen en de protestantse hervormingen van 

haar halfbroer Eduard VI terug te draaien. Dat ging gepaard met een meedogenloze 
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campagne tegen de Engelse protestanten: bijna driehonderd mensen belandden in 

een tijdsbestek van vier jaar op de brandstapel.34 Haar onverbiddelijke beleid leverde 

de koningin de bijnaam Bloody Mary  op.  

In deze turbulente periode nam de protestants georiënteerde Elizabeth het 

roer over. Een van de eerste acties die ze ondernam was het doorvoeren van een 

serie maatregelen die Maria s hervormingen ongedaan maakten. De vorst verving 

opnieuw de paus als hoofd van de kerk, en Engeland keerde terug naar het 

Anglicanisme van Eduard VI, wat het midden hield tussen een conservatief 

protestantisme en enkele traditionele katholieke gebruiken. Het Elizabethan 

Settlement was een unieke situatie in Europa. Elizabeth zocht naar een middenweg: 

It is not my desire to make windows into men s souls35, is een bekende aan haar 

toegeschreven uitspraak, wat zoveel inhoudt dat katholieken werden gedoogd, 

zolang ze zich stilhielden. Achteraf kan gezegd worden dat dit klaarblijkelijk tolerante 

religieuze standpunt Engeland heeft gespaard van religieuze burgeroorlogen zoals 

die elders in Europa plaatsvonden. Maar in de zestiende eeuw zelf was het nog verre 

van duidelijk dat het koninkrijk van Elizabeth relatief ongemoeid zou blijven. Want 

Elizabeths Anglicanisme vond tegenstand vanuit verschillende hoeken. 

Allereerst was er de internationale dreiging die uitging van de katholieken op 

het continent. Vooral het machtige Spanje van de ambitieuze katholiek Philips II, die 

al even koning van Engeland was geweest door zijn huwelijk met Maria Tudor, 

bezorgde het Engelse hof hoofdbrekens. De verhoudingen tussen Engeland en 

Spanje verslechterden en bereikten een dieptepunt toen Elizabeth Maria Stuart, 

koningin van de Schotten, liet onthoofden. Maria Stuart werd ervan beschuldigd 

samen te zweren met Spanje om Elizabeth te vervangen op de Engelse troon. De 

dreiging die van Spanje uitging werd pas teniet gedaan toen Engeland de Spaanse 

Armada versloeg in 1588, waarmee Philips de Engelse vloot was aangevallen in een 

reactie op de onthoofding van Maria Stuart, en Elizabeths openlijke steun aan de 

protestantse opstandelingen in de Nederlanden. 

Maar Elizabeth had ook te vrezen van de katholieken in eigen land, die zich 

niet wilden conformeren aan haar religieuze compromis, dat er overigens alleen in 

het parlement was doorgekomen omdat Elizabeth haar katholieke tegenstanders vlak 

voor stemming tijdelijk had laten opsluiten. Na de hervormingen bleef vooral het 

noorden van Engeland een katholiek broeinest. Dat noorden werd nog eens gesterkt 
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door Rome, dat Elizabeth in 1570 excommuniceerde vanwege haar protestantse 

hervormingen. Vanaf de jaren tachtig werd de katholieke oppositie binnen Engeland 

steeds krachtiger en ging Elizabeth over op het vervolgen van openlijke 

tegenstanders van haar beleid. Vanaf 1581 werden 131 priesters en 60 katholieke 

burgers berecht en geëxecuteerd.36  

Ondertussen ontstond er vanaf 1570 een jonge groep ontevreden 

protestanten, vaak van adel, die te boek stonden als puriteinen . Ze waren 

gefrustreerd geraakt over het gebrek aan verdere protestantse hervormingen binnen 

de Anglicaanse kerk.37 De beweging nam geen genoegen meer met het 

conservatieve protestantisme van Elizabeth en wilde de Anglicaanse kerk veel meer 

volgens de zuivere protestantse leer inrichten. Zo werd het anti-katholieke blok 

uiteen geslagen, en Elizabeths autoriteit ook binnen die kringen op de proef gesteld. 

Het is dus niet vreemd dat Elizabeth de beschikbare middelen voor een 

charmeoffensief aangreep, zoals Catharina de Medici dat ook probeerde voor haar 

zoons toen die de wankele troon van Frankrijk bestegen. Ondanks dat processies 

niet besteed waren aan Elizabeths directe voorgangers Eduard en Maria, die er 

beide maar beperkt op uit trokken,38 waren de festiviteiten Engeland niet vreemd. 

Elizabeths grootvader Hendrik II combineerde dergelijke intochten met zijn militaire 

activiteiten en Hendrik VIII liet de bezoeken samenvallen met de jacht, en deelde het 

gevangen wild uit aan zijn onderdanen.39 Op welke manier  en tot op welke hoogte 

Elizabeth de dialoog met haar volk voerde, zal blijken uit het volgende hoofdstuk. 
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De ceremoniële dialoog 

 

De manier waarop Elizabeth het contact met haar volk onderhield, week op twee 

punten af in vergelijking met haar tijdgenoten en voorgangers. Tot dan toe waren de 

koninklijke intochten en festiviteiten voornamelijk een van bovenaf geregisseerd 

machtsvertoon geweest, waarbij de vorst op eenzame hoogte de festiviteiten 

aanschouwde.40 In het Engeland van Elizabeth daarentegen, was het normaal dat de 

vorstin zich tijdens haar zomerse reizen liet ontvangen en vermaken door leden van 

de adelstand en stadsbestuurders. Gedurende haar bezoek aan verschillende regio s 

nodigde ze zichzelf met haar gehele hofhouding uit op landgoederen van 

vooraanstaande aristocraten, die vervolgens uitbundige festiviteiten organiseerden 

ter vermaak en verering van hun koningin. Voor menig Europees monarch was deze 

vorm van ontvangst ondenkbaar. Het werd als te risicovol beschouwd om de toch al 

zo ambitieuze adelstand, vaak azend op macht, op zo n grote schaal de touwtjes van 

een koninklijke intocht in handen te geven.41 Ten tweede voerde Elizabeth de dialoog 

met haar onderdanen letterlijker dan haar tijdgenoten: ze was zelf onderdeel van de 

festiviteiten en liet tijdens de geregisseerde evenementen, binnen de kaders van het 

ceremonieel, ruimte voor dialoog met de gastheren en spontane ontmoetingen met 

onderdanen langs de kant van de weg. Zoals Hill Cole het noemt, langs de lijnen van 

de ceremoniële dialoog .42 Het maakte haar intochten bij tijd en wijle risicovoller, 

maar tegelijk ook dynamischer dan elders in Europa.43 Wat die dialoog exact inhoudt, 

en tot op welke hoogte die werd gevoerd, zal onderwerp van dit hoofdstuk zijn. 

Elizabeths voorgangers en collega-vorsten uit haar eigen tijd verbleven, als 

ze al reisden, merendeels in hun eigen paleizen of op landgoederen die ze bezaten 

in de verschillende regio s van hun rijk. Elizabeth liet echter weinig onderkomens 

voor zichzelf bouwen, en de landgoederen die ze in de provincies bezat, onderhield 

ze maar mondjesmaat, omdat ze liever in het gezelschap van haar onderdanen 

verbleef.44 In iedere regio die de koningin aandeed, werd ze ontvangen door een 

serie gastheren -en een enkele vrouw- die haar gedurende haar verblijf van 

onderdak, voedsel en het nodige vermaak voorzagen. Bekend zijn vooral Elizabeths 

bezoekjes aan de grote landgoederen van aristocraten, die haar fêteerden met 
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extravagante feestelijkheden waar soms ook het gewone volk  voor was uitgenodigd. 

Minder bekend is dat Elizabeth evenzogoed verbleef bij de wat soberdere 

ambtenaren van verschillende steden die ze bezocht. Als ze een intocht maakte in 

een willekeurig stad in haar rijk, dan waren alle inwoners gastheer. Burgers deelden 

mee in de kosten van haar ontvangst, soms doordat ze er belasting voor hadden 

moeten betalen, soms werd er geld ingezameld. Gilden en ambtenaren deden de 

grootste donaties.45  

Gastheren hadden zo hun eigen belangen om de koningin te ontvangen, en 

die belangen gingen een stuk verder dan dat ze de organisatie op zich namen enkel 

uit liefde voor de vorstin. Voor de aristocraten betekende een bezoek van Elizabeth 

meer aanzien in hun provincie, het opkrikken van hun reputatie, rivaliserende 

aristocraten naar de kroon steken en, het belangrijkste punt, invloed kunnen 

uitoefenen op de koningin, in de hoop op persoonlijk gewin. Een goed voorbeeld is 

William Cecil, alias Lord Burghley, die de koningin in Theobalds vermaakte voor een 

bedrag tussen de twee- en drieduizend pond: genoeg geld om in die tijd een 

gloednieuw landhuis van te bouwen.46 In de festiviteiten die Burghley voor de 

koningin organiseerde zat een subtiele, maar desondanks onmisbare boodschap: 

Burghley s zoon: Robert Cecil, zou de gastheers ideale opvolger zijn als Elizabeths 

persoonlijk adviseur.47 Ook de steden die Elizabeth ontvingen hadden belang bij haar 

komst. Een bezoek van de koningin was goed voor de binding onder de inwoners: 

het gaf ze de gelegenheid om gezamenlijk even trots zijn op hun stad.48 Ambtenaren 

kregen de kans om tijdens hun welkomsttoespraak de kroon om een gunst te vragen. 

Vaak was het verzoek economisch van aard, zoals de vraag om geld voor havens of 

industrie.49 In sommige gevallen werd de kroon om advies gevraagd om geschillen in 

de stad te slechten, al gebeurde dat maar heel sporadisch. Coventry vroeg de 

koningin bijvoorbeeld om te beslissen over het lot van hun burgemeester, die werd 

beschuldigd van moord.50  

Een zomers bezoek van de koningin bleef uiteraard niet gevrijwaard van 

formaliteit en ceremonieel. De inhoud van een bezoek verliep volgens een vast 

stramien: er was ruimte voor dialoog, maar wel alleen binnen de kaders van het 

bijbehorende ceremonieel. Er vond altijd een traditioneel welkom plaats waarbij de 
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koningin cadeaus en the harts of all your true loveing subjects  kreeg aangeboden.51 

Na het uitwisselen van beleefdheden volgden toespraken, schouwspelen of ander 

vermaak waarin de koningin altijd eerst werd geprezen en bewierookt, om 

vervolgens, verhuld in metaforen en allegorie, om gunsten werd gevraagd, of subtiel 

advies werd gegeven.52 Lof werd dus gevolgd door instructie, en vervolgens was het 

aan de koningin om te incasseren en te pareren, waar ze zoals we later in dit 

onderzoek zullen zien, zeer bedreven in was. Deze manier van uitwisselen van 

gedachten was alleen mogelijk binnen de structuur van ceremonie en theater, een 

directe confrontatie zouden de etiquette, ook als de koningin ver van haar hof was 

verwijderd, nooit hebben toegestaan.  

In veel gevallen, vooral onder de aristocratie, bleef het echter niet bij gunsten 

en advies alleen. Vaak werd, in dezelfde metaforen en allegorieën, verkapte kritiek 

geuit op het beleid van de vorstin. Het zijn verborgen kritische noten, waarin de 

koningin bijvoorbeeld lof toegezwaaid wordt voor dingen die ze helemaal niet heeft 

gedaan, om aan te geven dat de betreffende gastheer daar anders over denkt dan 

zij. Die kritiek kon, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, ver gaan, maar 

wel alleen binnen de toegestane kaders van de ceremoniële dialoog. Susan Doran 

en Thomas S. Freeman beschrijven dit fenomeen als Trojaanse paarden ,53 

verwijzend naar de Griekse list van het Paard van Troje, waarin de Grieken een groot 

houten paard aan de Trojanen schonken uit naam van Pallas Athena. Wat de 

Trojanen niet wisten, was dat ze met het paard ook de Griekse soldaten 

binnenhaalde die zich in het paard schuilhielden. Op diezelfde manier werd in de tijd 

van Elizabeth kritiek verhuld in klaarblijkelijke lofzangen.  

Vaak ging die kritiek over haar onderhoud met potentiële huwelijkskandidaten 

die de adel niet aanstond, of Elizabeths weigering een troonopvolger aan te wijzen.54 

(De aristocraten stonden in hun honger naar meer macht of invloed op de troon 

immers op deze beide punten voor de vorstin in de rij.) Zoals tijdens de extravagante 

festiviteiten op Kenilworth, toen gastheer en vermeende minnaar en vertrouweling 

van Elizabeth de graaf van Leicester door middel van een door Gascoigne 

geschreven theater Elizabeth ervan probeerde te overtuigen dat ze beter met hem 

kon trouwen dan met de hertog van Anjou, haar potentiële (katholieke) 

huwelijkskandidaat uit Frankrijk.55 Maar soms ging het verder dan deze nog vrij 
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onschuldige kritische noten, verhuld in feestelijke ballades of verzen. Edmund 

Spenser ging in The Faerie Queene in op een politiek veel gevoeliger kwestie: die 

van het geloof. Het onderwerp dat op dat moment in Europa als splijtzwam van de 

samenleving diende, en ook in Engeland een potentieel kruitvat was, ook al kunnen 

we achteraf constateren dat het nooit echt tot ontploffing kwam. Het gedicht van 

Spenser ziet er op het eerste gezicht uit als een lofzang voor de vorstin. Maar bij 

nadere inspectie wordt de verborgen kritiek zichtbaar. Spenser behoorde tot de 

puriteinen die in de loop van Elizabeths heerschappij gefrustreerd raakten over het 

feit dat de koningin de Engelse kerk nog steeds niet had gezuiverd van alle 

katholieke gebruiken, en dat ook niet van plan leek te zijn. In zijn stuk verwerkte hij 

de boodschap, verhuld in allegorieën, dat hij vond dat Elizabeth niet hard genoeg 

optrad tegen Mary Stuart, haar nicht en voormalige koningin van de Schotten, die hij 

als aanstichtster van iedere katholieke samenzwering beschouwde.56 

Een bezoek van Elizabeth gaf de bestuurder of aristocraat dus de kans zich, 

op een weliswaar omslachtige manier, te laten gelden, of gehoord te worden zonder 

dat daar consequenties aan verbonden werden. Het zal dan ook niemands verbazing 

wekken dat zodra het nieuws naar buiten kwam dat Elizabeth het plan had opgevat 

om de zomer te gaan rondtrekken, daar begerig op werd gereageerd. Uitnodigingen 

om de koningin te verwelkomen stroomden, vooral in de zeventiger jaren, binnen.57 

Zo dicht als ze tijdens Elizabeths reizen bij de koningin stonden, konden ze aan het 

hof, met zijn strenge etiquette en restricties, nooit komen. Potentiële gastheren 

waren tot veel bereid, als dat betekende dat Elizabeth ze een bezoek zou brengen. 

Zoals ambassadeur Michael Soriano verwoordde: The English attempt to do 

everything that comes into their heads, just as if all that the imagination suggests 

could be easily executed. 58 Was eenmaal bekend waar Elizabeth zou verblijven, dan 

was geen voorbereiding te extravagant om uitgevoerd te worden. Toen Elizabeth zich 

bij Sir Thomas Gresham in Osterly liet ontvallen dat een van de ruimtes waar ze 

verbleef mooier zou zijn als het door een muur zou worden verdeeld, zorgde de 

gastheer ervoor dat de muur er stond toen de koningin de volgende ochtend 

ontwaakte. In Beddington liet de gastheer een groot doek spannen over zijn 

kersenboom, zodat de kersen pas rijp zouden zijn als Elizabeth zijn huis aandeed: 

vlak na het reguliere kersenseizoen.59 Ze deden alles voor de privileges die een 
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bezoek van de vorstin ze zou kunnen geven, en zich te kunnen laten gelden ten 

opzichte van haar, en van hun rivalen. Elizabeth op haar beurt, wist door haar 

potentiële vijanden, de aasgieren, dichtbij te houden en spreektijd te geven, lange tijd 

de balans in haar voordeel te houden. Ze wist oproer en opstand te voorkomen, en 

stabiliteit te bewaren.   

De strategie van de ceremoniële dialoog die Elizabeth had ingezet, was 

echter niet zonder risico. Door zich zoveel onder de bevolking te begeven, bij ze te 

blijven slapen en ze de kans te geven op dialoog, genereerde Elizabeth aan de ene 

kant ongetwijfeld loyaliteit, maar was ze aan de andere kant ook in zekere mate veel 

kwetsbaarder dan de vorsten die zich beperkten tot de monoloog: Elizabeth had niet 

de volledige controle over het verloop van haar intochten. En door zich niet compleet 

af te schermen, liep haar veiligheid ook meer gevaar. En dat was een onderwerp dat 

vooral Elizabeths adviseurs hoofdbrekens bezorgde. Het is al duidelijk dat ondanks 

de dialoog die mogelijk was, Elizabeths bezoeken zeker niet aan het toeval werden 

overgelaten. Daar komt nog bij dat proclamaties werden uitgedaan waarin stond dat 

bedelaars, zwervers en masterless men zich niet mochten vertonen wanneer de 

koningin in aantocht was.60 Ook reisden er mensen mee die haar eten voorproefden, 

om er zeker van te zijn dat ze niet werd vergiftigd.61 Maar bij een intocht in een stad, 

waarbij Elizabeth langs de rijen inwoners schreide, kon nooit worden uitgesloten of er 

iemand tussen stond die de koningin kwaadgezind was.  

Naast het probleem van haar veiligheid, waren er ook de meer praktische 

zaken die haar adviseurs dwars zaten: Francis Walshingham klaagde voornamelijk 

dat hun frequente afwezigheid van het hof de politiek ernstig belemmerde, en 

Elizabeth veel te veel afleidde van meer serieuze zaken. Meerdere malen liet hij 

weten politiek niets te kunnen klaarspelen  zo ver van het hof. In 1576 schreef hij, 

niet voor het eerst, een door irritatie ingegeven memo aan collega Burghley: All I 

want is to be quyte of the place I serve in, which is subiect unto so many thwartes 

and harde speches ase none that serve the with a good mynde can take any 

compforte to supplye the same. 62 Burghley zelf was ook geen liefhebber van 

Elizabeths reislustige geest. Hij had echter een heel andere zorg: het kostenplaatje. 

Volgens hem kon de kroon aanzienlijk bezuinigen als Elizabeth dichter bij Londen 

bleef, korter zou reizen en onderweg niet zo vaak van haar reisprogramma zou 
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afwijken als ze tot dan toe had gedaan.63 Want ondanks dat Elizabeth er wel eens 

van wordt verdacht haar opwachting te hebben gemaakt bij de rivaliserende adel om 

ze bankroet, en dus minder rivaliserend te maken, betaalde de kroon een aanzienlijk 

deel van de kosten. Die kosten werden voornamelijk gemaakt voor haar hofhouding, 

die per reis varieerde van 30 tot 350 man,  die ze vaak zelf van eten en onderdak 

moest voorzien.64 Het feit dat Elizabeth geen gehoor gaf aan de adviezen van haar 

adviseurs, geeft aan dat ze het nut om zich onder haar volk te begeven voor haar 

representatie en legitimiteit maar al te goed inzag. En die visie wordt nog eens 

versterkt als je in ogenschouw neemt dat Elizabeth zeker niet als big spender te boek 

stond, waar ze wel flink investeerde in haar rondgang door Engeland. 

Er zat wel een logistieke grens aan de mate waarin Elizabeth processies kon 

gebruiken om haar imago vorm te geven. Ten eerste was het niet mogelijk om alle 

provincies van haar koninkrijk te bezoeken: Elizabeth reisde veel, maar niet ver. Ze 

deed 25 van de 53 provincies aan en kwam nooit in Wales, het zuidwesten en het 

katholieke noorden van Engeland. Ze verbleef voornamelijk in het zuiden, waar de 

provincies dichtbevolkt, rijk, protestant en daardoor nauwelijks risico voor haar 

autoriteit waren.65 Je zou dus kunnen zeggen dat Elizabeth haar populariteit 

probeerde te vergroten in delen van het rijk waar ze hoogstwaarschijnlijk al populair 

was, en goede wil wilde genereren bij mensen die haar sowieso al goedgezind 

waren. Toch is dat niet helemaal waar. In de relatieve veilige zones  waarin de 

koningin zich liet zien, zocht ze niet per definitie de makkelijkste weg. Wanneer het 

binnen haar mogelijkheden lag, probeerde ze mensen te bezoeken die, vooral op 

religieus gebied, een ander standpunt innamen dan zijzelf, in de hoop een vorm van 

religieuze uniformiteit te bewerkstelligen. Zo bezocht ze katholiekgezinden in Oxford 

en Cambridge, en ontevreden puriteinen in Norwich. In 1571 bracht ze zelfs een 

bezoek aan de katholieke hertog van Norfolk, die verdacht werd van betrokkenheid 

bij de samenzwering van Maria Stuart met de Schotten en de Fransen om Elizabeth 

de troon te ontnemen.66 Religieuze conformiteit heeft Elizabeth met dat laatste 

bezoek echter niet bereikt. Norfolk werd, evenals Maria Stuart, veroordeeld. 

Het tweede punt wat de grens van haar kunnen aangeeft, is dat vanaf de 

jaren tachtig van de zestiende eeuw ook een rem op het aantal reizen kwam te 

staan. Die ontwikkeling had niets van doen met de inspanningen van haar adviseurs, 

                                                
63 Ibidem, 60. 
64 Ibidem, 52. 
65 Cole, The portabele queen 1. En Leahy, Elizabethan triumphal processions 4. 
66 Cole, The portable queen 148. 



 22

als wel met de politieke situatie waarin Engeland op dat moment verkeerde. Het werd 

onveiliger in eigen land toen er meerdere moordzuchtige plots op het leven van de 

koningin werden verijdeld. Daarnaast werd de dreiging van de katholieke 

Spanjaarden steeds sterker voelbaar, en naderde een hoogtepunt toen Elizabeth in 

1586 instemde met de executie van Maria Stuart. Elizabeth bleef voortaan dichterbij 

Londen: de politieke situatie legde haar reislust voor tien jaar lam.67 Dat betekende 

een groot contrast met de jaren zeventig, het decennium waarin Elizabeths rondgang 

door Engeland tot een hoogtepunt kwam met spectaculaire reizen ver van Londen.  

Ook na 1588, toen de Spaanse vloot inmiddels was verslagen, bleef de dreiging van 

een invasie levendig. In de jaren negentig maakte Elizabeth nog twee grote zomerse 

reizen, maar ze was genoodzaakt thuis te blijven in 1593 en 1599, toen een tweede 

invasie van de Spanjaarden werd verwacht.68 Toch bleef ze, ook aan het einde van 

haar leven, een tikje eigenwijs; In 1601 stuurde ze troepen naar Ierland om het tegen 

de Spanjaarden op te nemen, en in deze precaire periode maakte ze tegen de wil 

van haar adviseurs in, toch een reis naar Berkshire, Hampshire en Surrey.69  

Maar Elizabeth stuitte op dat moment ook op een nieuw probleem: de 

aristocratie was niet meer zo enthousiast om duizenden ponden te besteden aan 

haar ontvangst. Zij begonnen uit te kijken naar een nieuwe periode, waar Elizabeth 

geen deel meer van zou uitmaken. Het belang om in de gunst van de koningin te 

komen, werd daarmee steeds kleiner. De volgende twee hoofdstukken behandelen 

de twee momentopnamen van Elizabeths intocht in Londen, de dag voor haar 

kroning, en haar verblijf in Elvetham bij de graaf van Hertford. Achtereenvolgens 

wordt gekeken naar de belangen die Elizabeth en gastheer hadden bij het bezoek; 

de verborgen boodschappen in hun vermaak en de reactie van het gewone volk op 

Elizabeths komst. Zo moeten bovenstaande algemeenheden een praktischer gezicht 

krijgen, aan de hand waarvan we kunnen kijken of Elizabeth op deze twee 

momenten, waarop ze niet zo stevig in het zadel zat, in staat was om haar volk 

doormiddel van haar aanwezigheid aan zich te binden, en in hoeverre zij überhaupt 

haar invloed kon laten gelden tijdens evenementen waarbij niet zijzelf, maar adel en 

bestuurders in de rol van gastheer en organisator kropen. 
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Dans der belangen 

 
Om inzichtelijker te maken hoe het in het vorige hoofdstuk besproken fenomeen van 

de ceremoniële dialoog in de praktijk werkte, gaan we nu over tot de casestudies. 

Hiervoor nemen we twee momentopnamen uit het koningschap van Elizabeth, zoals 

in de inleiding verantwoord. Het gaat om twee momenten waarop de positie van de 

vorstin niet zo stevig verankerd was als tijdens andere perioden uit haar 

heerschappij. Namelijk tijdens haar processie door Londen de dag voor haar kroning 

op 14  januari 1559, toen de legitimiteit van de voormalige bastaarddochter van 

Hendrik VIII nog aan alle kanten werd betwist. En als tweede momentopname haar 

bezoek aan de Graaf van Hertford in Elvetham, relatief aan het einde van haar 

regeertermijn en leven, van 20 tot en met 23 september 1591. Haar populariteit was 

na een lange relatief stabiele periode gedaald. Ze kampte met het probleem van de 

successie, die niet was veiliggesteld, terwijl de onderdanen uitkeken naar de tijd dat 

zij er niet meer zou zijn. Zo kunnen we de mythe van haar populariteit, zoals het in 

de geschiedschrijving als eerste door Camden werd omschreven, herbestuderen in 

de periodes dat diezelfde populariteit het minst voor de hand lag. Dit hoofdstuk zal 

uitwijzen dat aan ontvangst en vermaak van de koningin een dans der belagen ten 

grondslag lag, een dans die veel diepere factoren kende dan enkel overgave aan 

een geliefde koningin. 

Het was traditie voor Engelse vorsten om de dag voor de kroning voorop te 

gaan in een processie door de hoofdstad. In de tijd van Hendrik VIII had dat nog niet 

veel meer om het lijf dan een rondgang door de straten van Londen. Tegen de tijd 

dat Elizabeth de troon besteeg, was het echter een waar schouwspel geworden. De 

toekomstige koningin doorkruiste Londen van de Tower naar Westminster, en op de 

rijk versierde route hield ze vijf keer stil om het speciaal voor haar georganiseerde 

toneel ( pageants ) te aanschouwen. Het waren tableaux vivantes die van toepassing 

waren op Elizabeth, en thema s als uniformiteit, vredelievendheid en stabiliteit waren 

een constante. Kinderen reciteerden de begeleidende teksten bij de schouwspelen 

en dat alles, zoals William Leahy verwoordt, overgoten met poetics of praise .70 

Elizabeth en haar adviseurs hadden al vroeg door hoe dit soort evenementen 

werkten, en hoe ze die in de vorstin haar voordeel konden gebruiken. Dat blijkt wel 
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uit het feit dat ze the Corporation of Londen , het bestuursorgaan van de stad, 

opdracht gaven om een beschrijving van de processie te laten maken. De eer om de 

beschrijving te vervaardigen viel Richard Mulcaster te beurt. Zijn naam staat niet 

boven de pamflet met de lange titel The passage of our most drad Soveraigne Lady 

Quene Elizabeth through the Citie of London to Westminster, the daye before her 

Coronation, Anno 1558-9 . 71 Uit de archieven van de Corporation is later echter 

gebleken dat Mulcaster in ieder geval commissie voor de pamflet heeft ontvangen.72 

Voor haar bezoek aan Londen, de dag voor haar kroning, werd Elizabeth 

eigenlijk uitgenodigd voor haar eigen feestje. De processie werd georganiseerd, en 

grotendeels betaald door de bestuurders van Londen, die dat met verve deden. Maar 

deze mannen hadden wel vanuit het hof de opdracht gekregen het evenement te 

organiseren. De processie in Londen was in eerste instantie de verantwoordelijkheid 

van the Office of Revels , zeg maar: het ministerie van Festiviteiten, onder het gezag 

van Sir Thomas Cawarden, Master of Revels .73 Het was dit ministerie  dat 

uiteindelijk verantwoording moest afleggen aan de koningin en er verantwoordelijk 

voor was dat haar wensen zouden worden gehonoreerd.74 Het is niet duidelijk 

hoeveel invloed de koningin op de inhoud van het toneel had, of dat ze vooraf tot in 

detail wist wat er komen zou. Maar bij in ieder geval een van de vijf schouwspelen 

lijkt haar invloed evident. In het laatste schouwspel, waarin Elizabeth wordt 

geïdentificeerd met de Bijbelse Deborah.75 Zij was een profetes en rechter, die Israël 

vrij hield van bezetting, en veertig jaar succesvol regeerde. Het was een parallel die 

Elizabeths legitimiteit als vrouwelijke heerser moest benadrukken. God had immers 

al eens eerder succesvol een vrouw aan de macht gebracht.  

Londen mocht dan genoodzaakt zijn de koningin te ontvangen, en Elizabeth 

had daar in meer of mindere mate haar zeggenschap in, de stad zelf werd er ook niet 

slechter van. Aan het einde van de processie liet een van de raadsleden die met de 

koningin opliep zich ontvallen dat kosten noch moeite waren gespaard bij de 
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organisatie van dit evenement. Elizabeth zou hebben geantwoord dat zij overwoog 

hetzelfde voor Londen te doen, en dat het zeker niet vergeten zou worden.76 Het is 

niet met zekerheid te zeggen of Elizabeth dit ook daadwerkelijk heeft toegezegd, of 

dat de schrijver deze passage heeft toegevoegd, wetende dat de vorstin een 

exemplaar van de pamflet zou ontvangen en het haar zou beïnvloeden het idee ter 

harte te nemen. Hoe dan ook; beide opties laten zien dat Londen verwachtte dat een 

bezoek van de koningin de stad economisch gezien een en ander zou kunnen 

opleveren. Daarom wilden de mannen die verantwoordelijk waren voor het bestuur 

van de stad, vrij onafhankelijk van de kroon, wel betalen voor de podia, de acteurs en 

de versieringen waar een waardige processie om vroeg. In dit specifieke geval lieten 

ze zelfs de hele route herbestraten.77 Een prettige bijkomstigheid voor de 

geldschietende bestuurders was dat zij in de processie dichtbij de koningin mochten 

lopen. Iets wat ze persoonlijke macht en aanzien gaf ten aanzien van de inwoners 

van hun stad.78 

Maar, wanneer men goed tussen de regels leest, wordt duidelijk dat het 

bestuur van Londen het ceremonieel tijdens de intocht van Elizabeth eveneens 

aangreep in een poging invloed uit te oefenen op het beleid van de nieuwe koningin. 

Het prijzenswaardige imago dat ze Elizabeth toeschrijven, is zoals Londen graag zou 

zien dat de vorstin zou zijn; het is het advies dat ze de nieuwbakken koningin enkel 

op deze ceremoniële wijze op een subtiele manier kunnen meegeven. Dat subtiele 

advies is bijvoorbeeld zichtbaar in het tweede schouwspel, The Seate of worthie 

Governance . In een vers, wederom voorgedragen door een kind, worden Elizabeth 

vier deugden toegeschreven die ervoor zouden zorgen dat Engeland weer een 

gezond rijk werd, te weten: pure religie, liefde voor onderdanen, wijsheid en 

rechtvaardigheid. De deugden vertrappen respectievelijk de bijbehorende gebreken 

en hun gevolgen: bijgeloof en onwetendheid, rebellie en onbeschaamdheid, 

dwaasheid en onbeduidende roem, kruiperigheid en omkoperij.79 Dat deze deugden 

tussen de regels door niet zozeer aan Elizabeth werden toegedicht, maar staan voor 

een verwachting en advies, blijkt uit de weg die Elizabeth aflegde naar het volgende 

podium. Onderweg werd ze vergezeld door acht meisjes, die zongen dat de 

zegeningen uit het evangelie van de apostel Mattheüs haar zouden toekomen als zij 
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zou vasthouden aan de deugden die ze zojuist had gehoord.80 Aan het einde van de 

dag worden alle boodschappen nog eens samengevat in een woord van afscheid:  

 

Live long, and as long raygne, adourning thy country 

With Vertues, and mayntayne thy peoples hope of thee; 

For thus, thus Heaven is won; thus must you pearce the skye, 

This is by Vertue wrought, all other must nedes dye.81 

 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat Elizabeth hier het voordeel van de twijfel 

krijgt: er volgen geen kritische noten, de Trojaanse Paarden van Doran en Freeman 

blijven uit; het blijft bij verwachtingen en advies. Maar van wrijving is wel degelijk 

sprake, concludeerde Susan Frye in haar onderzoek naar de representatie van 

Elizabeth. Die wrijving merkte ze scherp op uit de woorden die niet werden gezegd.82 

Dat zal blijken uit het volgende: het tableau vivant dat de stamboom van Elizabeth 

laat zien, ging gepaard met onderstaande tekst: 

 

The two princes that sit under one cloth of state, 

The man in the Redde Rose, the Woman in the White, 

Henry VII, and Queene Elizabeth his Mate, 

By ring of mariage as Man and Wife unite. 

 

Both heires to both their bloodes, to Lancastre the Kyng, 

The Queene to Yorke, in one the two Howses did knit; 

Of whom as heire to both, Henry the Eight did spring, 

In whose seat, his true heire, thou Quene Elisabeth doth sit.83 

 

Opmerkelijk in dit vers is dat Anna Boleyn wel wordt afgebeeld, maar in de 

begeleidende tekst als enige totaal wordt genegeerd. Dat laat zien dat de uitvoerders 

van dit ceremonieel zich op een bepaald moment toch ongemakkelijk hebben 

moeten hebben gevoeld bij deze voorstelling van zaken. Volgens Susan Frye lag de 

geschiedenis van Anna en Hendrik VIII nog te vers in het geheugen om zonder 

blikken of blozen neer te zetten als een succesverhaal, of om het wit te wassen , 

zoals Frye het noemt.84 In dat licht moet ook de kwalificatie van voormalig 
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bastaardkind Elizabeth als Hendriks true heire  wat wenkbrauwen hebben doen 

optrekken. En dat is precies de reden waarom haar afkomst wordt benadrukt: 

Elizabeth wil haar wankele legitimiteit ermee versterken. 

Zoals is gebleken uit het vorige hoofdstuk zag Elizabeth ook na haar kroning 

het nut van haar frequente verschijning in het openbaar, voornamelijk in de vorm van 

bezoeken aan de adel. Dat was haar manier om het advies van haar adviseur Lord 

Burghley, zelf geen voorstander van Elizabeths reislust, op te volgen: Gratify your 

nobility and principal persons of the real, to bind them fast to you .85 Ze moest de 

adel, die vaak over hele regio s regeerde, te vriend houden, om opstand te 

voorkomen. Elizabeths adellijke gastheren mopperden wel eens onhoorbaar als ze 

hoorden dat ze in aantocht was, wetende welke kosten en organisatorische 

rompslomp het met zich meebracht, maar ze wezen haar nooit de deur. Het bestaan 

van een enkele onwillige aristocraat deed alleen maar dienst als uitzondering die 

regel de bevestigde, aldus Mary Hill Cole.86 Aan het einde van haar regeertermijn 

werd dat toch iets anders: Elizabeth stuitte op steeds meer weerzin bij de 

aristocratie. Sir Henry Lee bijvoorbeeld, was onaangenaam verrast toen hij in 1600 

hoorde dat Elizabeth dreigde met een bezoek .87 Hij had haar in het verleden al eens 

voor veel geld vermaakt, maar er nooit iets voor teruggekregen. In 1601 liet Henry 

Clinton, de graaf van Lincoln, Elizabeth voor een dichte deur staan. Hij ontvluchtte 

zijn huis in Chelsea, maar niet voordat hij de deur stevig had vergrendeld, en zijn 

bedienden had geïnstrueerd het koninklijke gevolg de toegang tot zijn grond te 

ontzeggen.88 Sir William Clark of Buckinghamshire ontving de vorstin in 1602 wel, 

maar schoffeerde haar. Hij gaf het hof tegen alle etiquette in geen eten, geen show, 

geen jacht en geen cadeaus.89  

Zoniet de graaf van Hertford. Toen hij in 1591 het gerucht hoorde dat 

Elizabeth het plan had opgevat , begon hij direct met de voorbereiding van wat het 

grootste en meest extravagante spektakel zou worden sinds Elizabeths bezoek aan 

Kenilworth in 1575, toen Leicester haar ontving.90 Hertford bespaarde kosten noch 

moeite: driehonderd timmerlieden werden aan het werk gezet om, het overigens 

kleinste huis dat Hertford bezat, uit te breiden met nieuwe kamers en kantoren ter 
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gelegenheid van de komst van de vorstin. Ook liet hij een groots meer in de vorm 

van een halve maan aanleggen, waarin, naar de Italiaanse trend, een van de 

geplande schouwspelen zou plaatsvinden.91 

Elizabeth verbleef vier dagen bij Hertford in het oosten van Hampshire. Op de 

eerste dag werd ze ontvangen met verzen en muziek. De tweede dag vond het grote 

waterspektakel plaats waarin Elizabeth tot tweemaal toe juwelen overhandigd kreeg. 

De derde dag kreeg ze bij morgenstond een serenade onder haar raam, waarop later 

vuurwerk en een enorm banket volgde. De vierde dag was er een voordracht van 

dans en zang het hoogtepunt, en werd afscheid genomen van de koningin met 

lovende woorden: For how can Sommer stay, when Sunne departs? 92  

Lovende woorden, maar als er iemand het Paard van Troje binnen wilde 

smokkelen, dan was het Hertford wel. Voordat we het spektakel zelf gaan bekijken, is 

het van belang om de voorgeschiedenis van Elizabeth en Hertford scherp voor ogen 

te hebben. Hertford is het alias van Edward Seymour, de neef van de derde vrouw 

van Hendrik VIII, Jane Seymour. Dertig jaar voordat Hertford zijn koningin mocht 

vermaken, in de beginjaren van Elizabeths heerschappij, werd hij veroordeeld 

wegens verraad. Op een van Elizabeths reizen in 1561 hoorde ze dat haar nichtje en 

hofdame, Catherine Grey, zwanger was van Edward Seymour, en dat de twee 

heimelijk waren getrouwd, zonder instemming van de vorstin. Grey was het 

achterkleinkind van Hendrik VII en de zus van de onfortuinlijke Lady Jane Grey, die 

in 1554 haar hoofd verloor door teveel ambitie voor de troon te tonen. Een vruchtbaar 

huwelijk tussen de twee geliefden zo dicht op de erfopvolging, zou dus een 

bedreiging voor Elizabeths positie op de troon betekenen.93 In 1561 werd het huwelijk 

van Hertford en Grey door de rechtbank nietig verklaard, en ze belandden samen 

met hun pasgeboren zoon in de Tower op beschuldiging van verraad. Hertford werd 

eveneens beschuldigd van verkrachting.94 Catherine kwam er nooit meer uit: ze 

overleed op 27 januari 1568, maar niet nadat ze het leven had geschonken aan een 

tweede zoon.95  

Wanneer de beschrijving van het spektakel van Hertford -dertig jaar nadat de 

vorstin hem en zijn familie had laten opsluiten, wordt bestudeerd, valt op dat Hertford 

de kans heeft aangegrepen zijn naam te zuiveren ten overstaande van de koningin, 

en iedereen die bij het evenement aanwezig was -of de pamflet ervan- onder ogen 
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zou krijgen.96 Het is onbekend wie de pamflet heeft geschreven. Het spektakel zelf 

wordt door sommige historici toegeschreven aan de schrijver John Lyly, maar 

volgens Jean Wilson is dat onwaarschijnlijk, omdat alle versen op rijm zijn 

geschreven, iets wat Lyly doorgaans nooit deed. Zij gaat ervan uit dat Hertford het 

zelf schreef97, wat daarmee ook aannemelijk maakt dat hij eveneens verantwoordelijk 

is voor het pamflet. Hij zal in het meest minimale geval de opdrachtgever zijn 

geweest. Want in de beschrijving is het Hertford die in het middelpunt staat, en vaak 

komt de koningin pas op de tweede plaats. Zoals Breight opmerkt: het gaat erom dat 

zijn belastende geschiedenis wordt herschreven.98  

Volgens Breight wordt aan de hand van de inleiding van de pamflet al 

duidelijk dat deze show gaat over Hertford en de representatie die hij het volk (zijn 

volk) van zichzelf wil meegeven in plaats van de gebruikelijke bewieroking van de 

vorstin. The Proeme  legt the gentle reader  uit hoe het verhaal gelezen moet 

worden.99 Iets verderop in de originele tekst valt op dat alle Latijnse teksten in het 

Engels zijn vertaald. Als reden geeft de schrijver van het pamflet op dat all our 

Countreymen are not Latinists .100 Bij herlezing vond ik het volgende fragment nog 

meer veelzeggend dan de inleiding die Breight noemt. De schrijver vertelt dat 

Elizabeth met open armen werd onthaald door de adel in huize Hertford, met warme 

toespraken, kussen en omhelzingen. Die beschrijving wordt gevolgd door de 

volgende zin: As wel to hir, as to the Earl of Hertford standing hard by, to the great 

rejoysing of manie beholders. 101 Die waarneming hoeft niet eens de waarheid te zijn, 

het gaat om de wijze waarop Hertford zijn representatie vorm geeft voor een groter 

publiek. Hij wordt hier, of plaatst zichzelf hier, op gelijke voet met de vorstin; ze 

worden in de tekst immers beiden met gejuich onthaald. 

Als we vervolgens naar de inhoud van de schouwspelen op zich kijken, zien 

we eenzelfde patroon. Breight komt met een analyse van het waterballet zoals dat 

plaatshad op dag twee. Hierin figureert Neaera als de oude vermeende liefde  van 

de figuur Sylvanus, god van de bossen. Sylvanus  interesse in de koningin ebt weg 

zodra hij Neaera in het vizier krijgt. Als hij vervolgens zijn avances maakt naar 

Neaera ( Here take my hand and therewithall i Vowe ) wordt hij door Nereus, de 
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profeet van de zee, het water ingetrokken en vernederd.102 Het waterspektakel 

waarin Sylvanus het te verduren krijgt was in 1591, in het nieuw aangelegde meer 

van Hertford, een komisch tafereel. Maar volgens Breight staat Sylvanus symbool 

voor Hertford. En wanneer Sylvanus gestraft wordt voor zijn –falende- avances naar 

Neaera, wordt impliciet de relatie tussen Hertford en Catherine Grey bedoeld. En 

daarmee herschreef Hertford op succesvolle wijze zijn eigen geschiedenis: zijn 

avances naar Lady Grey vielen letterlijk in het water, ergo: de verkrachting  heeft 

nooit plaats gevonden.103 Deze verklaring lijkt mij nog een beetje wankel, aangezien 

het algemeen bekend was dat de relatie tussen Hertford en Grey wel degelijk was 

geconsumeerd; er liepen twee jongemannen rond die daar het bewijs van waren. 

Mijn oog bleef daarom hangen op een versje in de beschrijving, dat voor Elizabeths 

raam werd voorgedragen op de derde dag van haar verblijf: 

 

He said, he had loved her long: 

She said, love should have no wrong.  

Coridon would kisse her then:  

She said, maides must kisse no men,  

Till they did for good and all.  

Then she made the shepheard call (...)  

Love, which had beene long deluded,  

Was with kisses sweet concluded:  

And Phyllida, with garlands gay,  

Was made the Lady of the May.104 

 

Breight gaat voorbij aan dit relatief korte versje, dat Hertfords geschiedenis naar mijn 

idee veel directer herschrijft. Coridon en Phyllida zijn Hertford en Grey. En dit 

gedichtje suggereert dat Grey eerst nog even heeft aangegeven dat ze niet zomaar 

met haar minnaar in zee kon gaan. Maar de liefde overwon, en werd bezegeld met 

zoete kussen . Ofwel: zelfs het vooruitzicht van de Tower kon de aantrekkingskracht 

tussen de twee niet kapotmaken. Wat kan de beschuldiging van verkrachting nu 

krachtiger weerleggen dan het verhaal van echte, wederzijdse liefde? 

De volle omvang van de intentie van Hertford werd echter pas na afloop van 

het spektakel duidelijk. De zoons uit zijn relatie met Grey, Edward (Lord 

Beauchamps) en Thomas waren na de veroordeling van hun ouders in 1561 officieel 

                                                
102 Nichols, The progresses, 110-116. 
103 Breight, Realpolitik and Elizabethan ceremony  32. 
104 Nichols, The progresses 117. 



 31

tot bastaarden verklaard, en mochten de naam Hertford niet meer dragen. Thomas 

diende elk jaar een officieel verzoek in tot herziening, maar stopte daarmee in 1588. 

Twee maanden nadat Elizabeth haar opwachting had gemaakt op het landgoed van 

zijn vader, diende hij echter opnieuw een verzoek in. En het jaar daarop nogmaals.105 

Dus op het moment dat de opvolgingskwestie een actueel probleem begon te worden 

voor de vorstin, diende een onwettig kind met onofficieel koninklijk bloed een verzoek 

in om zijn status als bastaard te laten komen te vervallen, overigens –zoals wel vaker 

het geval was- zonder resultaat. Een kleine vier jaar na Elizabeths ontvangst in 

Elvetham, in 1595, probeerde Hertford het zelf ook nog eens.106 Breight suggereert, 

terecht, dat Hertford er klaarblijkelijk niet alleen op uit was om zijn familienaam te 

zuiveren toen hij het grootse spektakel voor zijn vorstin organiseerde, hij wilde tevens 

benadrukken dat hij in principe twee zoons had die, bij herziening van de uitspraak 

uit 1561, potentiële kandidaten voor de troon waren.107 Dat zou verklaren waarom hij 

in de beschrijving van het spektakel op gelijke voet met de koningin werd geplaatst 

zoals eerder beschreven. Het zou ook zijn stoutmoedig actie verklaren op het 

moment dat Elizabeth in zijn regio arriveerde, en hij haar binnenhaalde met een 

legertje van driehonderd volgelingen, hetgeen aangaf dat hij in staat was een klein 

leger bij elkaar te verzamelen.108 Daarmee kan hij hebben willen laten zien dat hij in 

staat was om succesvol een potentiële opstand tegen de kroon te leiden. Volgens 

Breight is het ultieme doel van Hertford ook de reden dat hij Elizabeth in zijn 

schouwspelen neerzette als een seksueel wezen, in de tijd dat de mythe van de 

maagdelijke koningin , de mythe die Elizabeth zichzelf, in navolging van alle dichters 

die erover schreven, maar wat graag wilde aangemeten, haar hoogtepunt beleefde. 

Door Elizabeth als een soort Venus te presenteren, werd de lezer van de pamflet er 

constant aan herinnerd dat de vorstin niet in staat was geweest voor nakomelingen 

te zorgen en zo een stabiele toekomst voor Engeland veilig te stellen, in tegenstelling 

tot Hertford zelf. Breight: Contemporary readers (...) could not have helped but 

reflect that Hertford was the father of two noble sons who had a claim to the 

throne. 109 Elizabeth zou hier op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn geweest. Ze 

wilde haar volk graag laten geloven dat ze enkel een verbintenis met het volk was 

aangegaan; daarmee verdween de discussie over huwelijkskandidaten, 

nakomelingen en vruchtbaarheid vaak naar de achtergrond. A Queen, having 
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reigned such a time, lived and died a virgin , was de zin die ze na haar dood op haar 

grafsteen wilde hebben, vertrouwde ze haar parlement ooit toe.110  

De nadruk leggen op het feit dat hij twee geschikte zonen voor de troon had, was 

wellicht wel het belangrijkste Trojaanse Paard dat Hertford binnen probeerde te 

halen. Een gewaagde actie, helemaal in combinatie met zijn poging om in 1595 een 

verzoek tot herziening van hun bastaardstatus in te dienen. Was Hertford immers 

niet al eerder in de Tower verdwenen voor zijn vermeende ambities voor de troon. 

Hoever kon je gaan binnen de kaders van het ceremoniële dialoog?  

Ver, want het spektakel zelf had geen consequenties. Maar het moet 

Elizabeth en haar adviseurs wel op scherp hebben gezet, want direct na Hertfords 

verzoek tot herziening van de uitspraak van 1561, vier jaar later, werd hij opgepakt, 

en opnieuw opgesloten in de Tower.111 Officieel omdat iemand zich bij Burghley zou 

hebben gemeld die hem van samenzwering beschuldigde, zoals gebruikelijk was 

wanneer de regering van Elizabeth met iemand in de maag zat. Hij kwam een jaar 

later vrij, en bleef de rest van zijn leven op de achtergrond. Wellicht omdat hij was 

afgeschrikt door de executie van de graaf van Essex, die ook teveel ambitie voor de 

kroon had getoond, rond dezelfde tijd. 

Sommige historici, zoals Mary Hill Cole, Christopher Haigh en Lucille 

Valentino, beweren dat Elizabeths bezoek aan Hertford betekende dat ze hem vergaf 

voor eerdere zonden. Maar dat an old grudge has been forgotten112 , in Haighs 

woorden, lijkt in dit licht onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is het dat Elizabeth naar 

Elvetham afreisde om haar autoriteit te laten gelden, in plaats van oude 

familiebanden aan te halen. Eerder deed ze dat al bij de Berkelys in Bristol in 1574. 

De broer van Lady Berkely, Thomas Howard, vierde graaf van Norfolk, was 

geëxecuteerd in 1572 en daarvoor koesterde Berkely nog steeds openlijk grote wrok 

jegens de vorstin. Elizabeth bezocht de Berkelys om in de paar dagen dat ze daar 

was, al het wild in de buurt af te schieten. De Berkelys waren woedend: Lord Henry 

Berkley zou in zijn woede hebben uitgeschreeuwd dat hij zijn kudde nog liever zelf 

afschoot, dan dat hij Elizabeth het plezier gunde.113 Elizabeth wist dat ze nooit meer 

in de gunst van deze mensen kon komen. Instead, she calculated that royal 

intimidation would serve the same purpose , schrijft Hill Cole in dit geval wel.114 Een 
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redenering die naar mijn idee volledig van toepassing is op haar bezoek aan 

Hertford. Ze ging erheen om dezelfde reden waarom ze van haar adel verwachtte dat 

ze frequent enige tijd met haar aan het hof besteedde; zodat ze ze in de gaten kon 

houden. Breight vult aan dat een bijkomende reden is geweest dat ze vanuit het 

vijandige zuiden waar Elvetham lag, gemakkelijker op de hoogte kon blijven van de 

(oorlogssituatie) elders in Europa; communicatie met het continent zou vanuit daar 

makkelijker zijn dan vanuit Londen.115 Er wordt zelfs gesuggereerd dat Elizabeth 

hoopte op een ontmoeting met Hendrik van Navarra, later koning Hendrik IV, om de 

oorlogssituatie in Frankrijk te bespreken.116 Maar zover bekend is, heeft die 

ontmoeting nooit plaatsgehad. 

De Trojaanse Paarden van een enkele aristocraat die Elizabeth daarvoor 

moest trotseren, nam de vorstin blijkbaar voor lief; de bezoeken moeten haar meer 

hebben opgebracht dan wat ze haar hebben gekost. En wat die verhulde kritiek 

betreft: Elizabeth had de gave die zeer bekwaam te pareren. Advies nam ze ter 

harte, kritiek negeerde ze, of ze ging ermee aan de haal zoals je een belediging als 

een geuzennaam kunt aannemen. Susan Doran en Thomas Freeman nemen 

Elizabeths reactie op Edmund Spensers The Faerie Queene , zoals besproken in het 

vorige hoofdstuk, als voorbeeld. Elizabeth zal de boodschap in het stuk- haar te 

zachte optreden jegens Mary Stuart- zeker hebben begrepen, aangezien het in de 

hofcultuur gebruikelijk was om naar dit soort allegorische boodschappen te zoeken in 

kunstvormen. Ze strafte Spenser echter niet voor deze gedurfde politieke uitspraak. 

Sterker: ze beloonde en prees hem voor zijn werk en koketteerde ermee. Ze liet 

kanten vleugels zoals die uit The Faerie Queene  in haar kostuums naaien.117 Doran 

en Freeman beschrijven de uitwerking treffend:  

 

By identifying herself with these works, she appropriated the praise in them and made 

it possible for later generations to do in ignorance what she did from policy: to ignore 

the criticism in these works and to read them as straightforward panegyrics of her 

rule.118  

 

Een strategie die werkte, gezien het feit dat Karl Marx Spenser jaren later omschreef 

als Elizabeth s arse-kissing poet. 119 Wat Elizabeths reactie was tijdens de 
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ongemakkelijke voorstelling van haar stamboom tijdens haar intocht de dag voor 

haar kroning is niet bekend, maar het verhulde advies dat ze die dag kreeg, nam ze 

slim ter harte. Aan het einde van de dag zei ze: I have taken notice of your good 

meaning toward mee, and will endeavour to Answere your severall expectations. 120 

Wat historici echter als sublieme vorm van zelfrepresentatie beschouwen, was haar 

optreden tijdens het schouwspel diezelfde dag, over Tijd en Waarheid. Toen ze bij 

het evenement aankwam, vroeg ze waar het over ging. Tijd, werd er geantwoord. 

Tyme? , zei ze, and Tyme hath brought me hether .121 Waarmee ze, naar later blijkt, 

zichzelf met Waarheid  identificeerde, want in het spel wordt Waarheid voortgebracht 

door Tijd. Toen ze aan het einde van het stuk de Waarheid- de bijbel- kreeg 

uitgereikt, kuste ze het, en drukte het aan haar hart.122 Zo gebruikte ze het 

schouwspel verder in haar voordeel: ze nam advies letterlijk ter harte. So that those 

beyond earshot might witness her enthusiastic acceptance , aldus Jean Wilson.123  

In het geval van de gebeurtenissen bij de graaf van Hertford kunnen we 

minder zeggen over hoe Elizabeth haar representatie probeerde vorm te geven, 

zoals ze daar in Londen zo bekwaam in was geweest. De pamflet gaat voornamelijk 

om Hertford zelf, en zegt weinig over Elizabeth, behalve dat ze zo van de 

schouwspelen zou hebben genoten, dat ze sommige verzen twee, of zelfs drie keer 

wilde horen.124 Maar als dat zo was, dan had dat ook als reden kunnen hebben dat 

ze meerdere lezingen nodig had om de volle betekenis van de stukken goed in zich 

op te kunnen nemen. In het geval van Hertford wordt haar reactie pas vier jaar na 

afloop duidelijk: het wordt haar te heet onder de voeten, en ze laat hem opsluiten. 

Het was duidelijk een andere situatie dan tijdens haar kroning, of zelfs dan de 

voordracht van de The Faerie Queene in 1590. Ten tijde van de opvolgingscrisis kon 

Elizabeth zich niet nog meer criticasters permitteren.  

De casestudies in dit hoofdstuk maken duidelijk dat de adel Elizabeth niet 

altijd even goedgezind was, of op zijn best, er voornamelijk op uit was de eigen 

belangen behartigd te zien worden wanneer ze met alle egards werd ontvangen. Je 

mag dus zeggen dat volledige toewijding aan de geliefde vorstin niet de hoofdreden 

was waarom aristocraten hun koningin ontvingen. Breight zegt in relatie tot 

Elizabeths verblijf bij de graaf van Hertford dat volledige toewijding of 
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onderdanigheid  niet verward moeten worden met vleierij uit puur eigenbelang.125 In 

alle redelijkheid kun je stellen dat die redenering niet alleen geldt voor de episode in 

Elvetham, maar voor het merendeel van de aristocraten en bestuurders die haar 

vermaakten.  

Elizabeth had de bezoeken nodig om de edellieden in de gaten, en vooral in 

het gareel te houden. Dat deed ze door ze af en toe te geven waar ze om vroegen 

(maar vaak ook niet) en de oppervlakkige en soms discutabele bewieroking die haar 

ten deel viel tijdens de bezoeken te gebruiken voor haar eigen representatie, iets 

waar zij zeer bedreven in bleek te zijn. Helaas worden de motieven van Elizabeth 

niet concreter dan dat. Zoals de motieven van de stad Londen en Hertford wel heel 

duidelijk zijn af te leiden uit de beschrijvingen die van de evenementen bewaard zijn 

gebleven. Elizabeth liet nauwelijks primaire bronnen van haar eigen hand na. Wat we 

over het algemeen wel zeker kunnen stellen, is dat ieder zijn eigen agenda trok in 

deze dans der belangen. En ze hadden elkaar nodig om die agenda te kunnen 

voeren. 
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De stem van het volk 

 
We weten nu hoe de verhoudingen lagen tussen Elizabeth en de Engelse adel en 

andere leden van de hogere klasse. Maar hoe zit het met het gewone  volk? Uit de 

voorgaande hoofdstukken is gebleken dat Elizabeth er alles bij te winnen had om 

zich geliefd te maken bij het volk, en dat ze de processies of intochten als een middel 

zag om die status bij het volk te verkrijgen, en daar ook dankbaar en veelvuldig 

gebruik van maakte. Er was haar immers veel aan gelegen om zoveel mogelijk de 

rust te bewaren in haar koninkrijk in een tijd van onder meer religieuze onrust en de 

uitdaging van een ambitieuze adelstand, waarin die rust niet zo voor de hand lag. De 

vraag blijft echter wat het effect van haar inspanningen op het gewone volk is 

geweest. Het is geen gemakkelijke taak om te onderzoeken welk imago de koningin 

had onder het gewone volk, en op welke manier ze dat imago heeft verkregen. Dat 

komt omdat er, in tegenstelling tot materiaal over de adelstand, maar weinig 

bronnenmateriaal is dat ons iets vertelt over de gewone, vaak ongeletterde, burger 

Een interpretatie geven van wat de vorstin bij hen teweeg heeft gebracht, zal dus een 

uitdaging zijn. 

Laten we beginnen met de constatering dat de gewone burger  of het 

gewone volk  een problematische, generaliserende omschrijving is die niet 

zaligmakend is. Homogeen kan het volk nooit zijn geweest, kijk alleen al naar de 

eerder besproken stromingen van puriteinen, katholieken en protestanten in 

Elizabeths koninkrijk. Zij zullen allemaal hun eigen kijk op hun vorstin hebben gehad. 

Toch zal ik de term hier hanteren, als zijnde de personen die niet tot de adel of de 

stadsbestuurders behoren, om het geheel overzichtelijk te houden. Want dit 

hoofdstuk moet antwoord geven op de vraag of A: Elizabeth zo geliefd was bij het 

volk als de feestbeschrijvingen uit die tijd ons voorhouden en B: hoe Elizabeth haar 

imago bij het volk heeft verkregen. Werd de gewone burger voornamelijk beïnvloed 

door de manier waarop Elizabeth haar eigen representatie probeerde vorm te 

geven? Of waren er meer krachten aan het werk, en kan het volk  niet enkel als 

passieve factor worden beschouwd?  

Want passief  is precies hoe de gewone burger in Elizabeths Engeland in de 

historiografie wordt beschouwd als het gaat om zijn representatie als liefhebbende 

onderdaan. Christopher Haigh betoogt dat Elizabeth zichzelf zo vaak en hardnekkig 

presenteerde als lieveling van het volk, dat het volk dat ook vanzelf ging geloven. It 

was all heady stuff , beschrijft Haigh de vele bochten waarin Elizabeth zich wrong om 



 37

zich op haar bevalligst te presenteren aan haar volk. And the people believed it. 

Perhaps Elizabeth did too. 126 Roy Strong spreekt van succesvol framen: Elizabeth 

had zichzelf willens en wetens een cultstatus aangemeten om het volk tevreden te 

houden, en met name religieuze onrust uit te sluiten.127 De bekendste uitdrager van 

deze stroming is Frances Yates, die in haar klassieker Aestraea (1975) uit de doeken 

doet hoe Elizabeths imago door propaganda vorm heeft gekregen.128 Ergo: het volk 

lag aan haar voeten, omdat Elizabeth de burgers met haar propagandakunsten wist 

te betoveren. De burgers stelde daar op hun beurt geen vraagtekens bij: ze hielden 

van haar, zij waren de in pamfletten bejubelde loveing people .129 En Elizabeth, zij 

was hun Good Queen Bess .130  

Als het om Elizabeths populariteit bij het volk gaat, is het eigenlijk alleen 

William Leahy die daar recentelijk zijn vraagtekens bij heeft gezet in Elizabethan 

Triumphal Processions.  Leahy betoogt dat het volk helemaal niet langs de kant 

stond te juichen als Elizabeth haar opwachting maakte in hun stad. Sterker nog: 

volgens hem bestaat de mogelijkheid dat er nauwelijks een burger langs de kant 

stond, en als ze er al waren, zou het volgens hem heel goed kunnen zijn dat de 

koningin ze koud liet, en de nieuwe vorstin dus met pijnlijke stiltes zou zijn 

onthaald.131 Hij baseert zijn conclusies op het feit dat de leefomstandigheden in 

Engeland rond die tijd niet de beste waren: er was sprake van armoede, pest en 

slechte huisvesting. Maar belangrijker is dat de jubelende beschrijvingen van het 

Britse volk voornamelijk de officiële feestbeschrijvingen als bron hebben. En deze 

feestbeschrijvingen werden, zoals eerder beschreven, vaak ingezet als 

propagandamiddel voor stad en kroon.  

Dat de officiële feestbeschrijvingen veel kritischer gelezen zouden moeten 

worden dan tot op heden het geval is geweest, heeft Helen Watanabe-O Kelly in 

onder meer Europa Triumphans duidelijk gemaakt. In haar werk heeft ze de valkuilen 

van dergelijke primaire, maar ook deels propagandistische teksten blootgelegd, 

waarmee ze aantoont dat feestbeschrijvingen documenten zijn waar met grote 

zorgvuldigheid mee om moet worden gegaan bij het gebruik ervan als historische 

bron. Leahy gaat echter een stap verder en verklaart ze bijkans onbruikbaar, en 

draait vervolgens het decenniaoude beeld van Elizabeth 180 graden om. Maar hij 
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doet dat feitelijk met net zo weinig bewijs als zijn collega s deden aan de hand van de 

propagandistische pamfletten, door zijn conclusie te baseren op indirecte 

redeneringen en het feit dat er geen (betrouwbare) primaire bron vanuit het volk te 

vinden is die bewijst dat zijn stelling, namelijk dat Elizabeth niet de ontegenzeggelijke 

lieveling van de gewone burger was, onjuist is. Een onbevredigende conclusie, die in 

feite op hetzelfde drijfzand is gebaseerd als de conclusie van zijn historiografische 

tegenhangers. Daarom kijken we in dit hoofdstuk opnieuw naar Londen en Elvetham, 

herbestuderen we de bronnen die er zijn, en bekijken we welke conclusies we wel 

kunnen trekken uit het weinige materiaal dat er ligt. 

De bekendste bron die in omloop is over de intocht van Elizabeth in Londen 

in 1559 is het pamflet dat Richard Mulcaster schreef in opdracht van het hof. Het 

mag dan ook geen verrassing zijn dat zijn beschrijving van deze dag een en al lof is 

voor de vorstin, en dat ze dat in de tekst krijgt toegezwaaid van het volk.  Ze werd 

door haar obedient and most loving people , onthaald with lyke rejoysing of the 

people  en with most tender obedience and love .132 Dit zijn beschrijvingen die je niet 

zomaar voor waar aan kunt nemen. Het wil echter ook niet zeggen dat, omdat deze 

beschrijvingen onderdeel uitmaken van een propagandistische pamflet, er helemaal 

geen kern van waarheid inzit. 

Naast de officiële feestbeschrijving zijn er nog twee bronnen bewaard 

gebleven die melding maken van deze gebeurtenis. Saillant detail is dat het gaat om 

rapportages van twee duidelijk katholiek gezinde mannen, te weten Henry Machyn, 

een Engelse burger van weinig woorden, die gedurende zijn leven puntsgewijs een 

dagboek bijhield. En Il Schifanoya, een Italiaan die, bij gebrek aan een Italiaanse 

ambassadeur in Engeland, verslag deed van de gebeurtenissen in Elizabeths 

Engeland aan de ambassadeur van Mantua, een Italiaanse provincie, die in Brussel 

bivakkeerde. In deze twee bronnen wordt, in tegenstelling tot in de bron van 

Mulcaster, geen melding gemaakt van de gewone toeschouwers. Koren op de molen 

van Leahy, die zijn hypothese hierin beantwoord ziet. Maar hier gaat hij te snel: het 

feit dat de burger in deze, veel kortere, beschrijvingen niet wordt genoemd, wil niet 

zeggen dat ze er niet waren. Bovendien beschrijf Il Schifanoya het gewone volk wel 

als hij het over de voorbereidingen van de festiviteiten heeft, namelijk dat alle huizen 

versierd werden, en dat de burgers er een very fine show  van maakten .133 Dat in het 
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–neutrale- dagboek van Henry Machyn het gewone volk niet wordt vermeld, is ook 

niet zo vreemd als je over de gehele linie naar zijn dagboek kijkt: zijn observaties zijn 

meestal niet meer dan feitelijke kattebelletjes. Hij is overal kort van stof, en ging 

steekwoordgewijs te werk. Op de dag van de intocht schreef hij slechts het volgende:  

 

The XIJ day the Qwen( s) grace toke her barge at Whytt-halle toward the Towre, and 

shott the bryge, and my lord mare and the althermen, and all the craftes, in barges 

with stremars and baners of ther armes.134 

 

Diepere gevoelens of politieke uitlatingen hoeven we niet te verwachten bij deze 

Machyn, die volgens de inleiding die John Nichols bij het dagboek schreef, 

werkzaam was als stoffeerder van lijkkisten en niet van great scholarship  beticht 

kon worden.135 Dat hij geen melding maakt van het collectieve gevoel wat onder het 

volk zou kunnen heersen, zegt niets over de opkomst langs de kant van de weg, toen 

Elizabeth haar intocht in de hoofdstad maakte. Feit is dat in geen van de bronnen 

melding wordt gemaakt van relletjes of ander oproer, zoals bijvoorbeeld wel bekend 

is van de festiviteiten rond de Lord Mayor Show van 1617, waar met modder werd 

gegooid en vechtpartijtjes uitbraken.136 Mochten dit soort  interrupties hebben 

plaatsgevonden tijdens de processie van Elizabeth in Londen, dan had een 

religieuze tegenstander  als Il Schifanoya, daar toch zeker melding van gemaakt in 

zijn thuisland, in plaats van over Elizabeth te schrijven als een vrouw die zich most 

attentively  opstelde ten opzichte van haar onderdanen.137 

Er is eveneens niet veel te zeggen over de houding van het volk tijdens 

Elizabeths bezoek aan Elvetham. Van dit bezoek bestaat slechts één beschrijving, 

die wel in drie licht afwijkende vormen circuleert, waarvan we, zoals in het vorige 

hoofdstuk uitgelegd, uit kunnen gaan dat die is geschreven door, of in ieder geval in 

opdracht van de graaf van Hertford. Wat we naar aanleiding van dit document wel 

met zekerheid kunnen zeggen is dat eruit blijkt dat het gewone volk aanwezig en ook 

welkom was op het landgoed van de graaf. En dat is iets wat lang niet altijd 

vanzelfsprekend was als adel de vorstin vermaakte. In dit geval is de aanwezigheid 

van de gewone burger echter logisch verklaarbaar: Hertford had immers meer als 

doel het volk in Elvetham van zijn grootsheid te overtuigen, dan die van de koningin. 
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In de introductie van de beschrijving worden de burgers dan ook duidelijk genoemd, 

en iets later wordt er nogmaals aan ze gerefereerd. In de introductie wordt 

beschreven hoe Hertford driehonderd man zijn huis laat verbouwen, door er nieuwe 

kamers en kantoren aan toe te voegen. Een stukje van zijn eigen onderkomen af, op 

een helling, werd er ook een stelling gebouwd om adel, gentlemen en others 

whatsoever  een plekje te garanderen tijdens het schouwspel.138 Iets verderop wordt 

het nog duidelijker: een nieuwe keuken werd gebouwd with a very long range, for the 

waste, to serve all commers. 139 Dat het volk ook aanwezig moet zijn geweest bij het 

vermaak zelf, blijkt uit het feit dat sommigen van hen schrokken tijdens de opvoering 

van het waterspektakel waarin Sylvanus aan zijn oren het water in werd getrokken 

door Nereus, en op die manier belachelijk werd gemaakt. Toen Sylvanus vervolgens 

aan kant krabbelde, terwijl hij om wraak riep, rende hij richting een prieel waar hij 

volgens de beschrijving de burgertoeschouwers de stuipen op het lijf joeg: (He) 

affrighted a number of the countrey people, that they ran from him for feare, and 

thereby moved great laughter. 140 

Het enige wat we dus op basis van de primaire bronnen kunnen zeggen, is 

dat er zeker burgers aanwezig waren toen de vorstin Londen en Elvetham bezocht, 

en dat er daarbij geen ongeregeldheden uitbraken. Anders hadden we dat 

teruggelezen in de rapportages van de katholieke Henry Machyn en zeker in die van  

Il Schifanoya. Hiermee kunnen we in ieder geval uitsluiten dat er, zoals Leahy 

beweert, een goede mogelijkheid bestaat dat er helemaal geen mensen langs de 

kant stonden. Maar dan rest nog steeds de vraag hoe haar imago vorm kreeg bij de 

aanwezige lokale burgers. Wat voor effect hadden bijvoorbeeld de Trojaanse 

Paarden in schouwspelen op de gewone toeschouwer? Nu waren de subtiele 

metaforen en allegorieën tijdens de intocht de dag voor Elizabeths kroning vrij mild 

en adviserend van aard. Dat kan haar imago geen kwaad hebben gedaan. Maar 

zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, stond het vereren van de vorstin niet 

bovenaan de agenda van de graaf van Hertford. Het vermaak tijdens Elizabeths 

bezoek aan zijn landgoed in Elvetham draaide voornamelijk om het imago van de 

gastheer zelf, en in het theater dat Elizabeth ten deel viel was behoorlijk wat verkapte 

kritiek op haar persoon en besluitvorming, voornamelijk waar het Hertford zelf 

aanging, te bespeuren. Hij tornde zelfs aan Elizabeths zo zorgvuldig geconstrueerde 

imago van the Virgin Queen , de maagdelijke koningin. Dat kan de vorstin niet prettig 
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gevonden hebben, gezien het feit dat ze gezien wilde worden als een moeder des 

volks, die haar leven verbond aan dat van haar onderdanen, en niet aan een van 

haar (buitenlandse, of nog erger: katholieke!) aanbidders. De boodschap is bij 

Elizabeth zeker aangekomen. Zeker omdat ze in sommige gevallen beval dat een 

lied of spel nogmaals zou worden voorgedragen141, en dat deed ze 

hoogstwaarschijnlijk niet alleen omdat ze er zo van had genoten. Je kunt echter wel 

de vraag stellen of deze negatieve lading in vermaak voor de vorstin ook zijn 

weerslag heeft gehad op het gewone volk dat daarbij aanwezig was. Want hoewel 

het hof was getraind in het vinden van verborgen boodschappen in het spel, was het 

gewone volk dat een stuk minder.142 Roy Strong beschrijft in Art & Power in ieder 

geval al twee gelegenheden in vroegmodern Europa waarbij dat het geval bleek. 

Schrijver Ben Johnson schreef in 1608 het ingewikkelde Haddington Masque, dat bol 

stond van ingewikkelde en vergezochte metaforen en verwijzingen naar oude mythen 

en vergeten gedichten voor het huwelijk van burgergraaf Haddington met een 

dochter van de graaf van Essex aan het hof van Elizabeths opvolger James I. 

Halverwege de zestiende eeuw had Vincenzo Borghini een vergelijkbaar stuk 

geschreven ter gelegenheid van het huwelijk tussen Johanna van Oostenrijk (dochter 

van keizer Ferdinand I) en Francesco I de' Medici (zoon van Cosimo I, hertog van 

Florence.) The more abstruse the image the more it appealed to Borghini , schrijft 

Strong.143 

En die diepzinnige ideeën vonden hun weg naar de gewone toeschouwer 

niet. In beide gevallen was er na afloop van de twee huwelijken volgens Strong 

sprake van bitter complaints  bij de toeschouwers, die met geen mogelijkheid 

begrepen wat het theater voor moest stellen. Over het spel dat werd opgevoerd op 

de huwelijksdag van Joanna en de hertog van Florence werd in 1566 gerapporteerd: 

The festival displayed such a wealth and variety of figures that in the short span of 

time available to the observer they could not be grasped by everyone, and this gave 

rise to criticism. 144 Johnson, de schrijver van het stuk, had overigens weinig moeite 

met die kritiek. Hij reageerde door te stellen dat dit type spektakel überhaupt alleen 

bedoeld was voor the sharpe and learned .145 

Bij het vermaak ter ere van Elizabeth zal de situatie niet veel anders zijn 

geweest. De sneren die Hertford uitdeelde naar de koningin kunnen het gewone volk, 
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dat overigens ook nog eens op grotere afstand van het hele gebeuren plaatsnam dan 

de hovelingen, volledig of in ieder geval voor een groot deel zijn ontgaan. Een 

negatieve invloed op haar imago zullen de goed verstopte Trojaanse paarden niet 

hebben gehad. De fysieke aanwezigheid van de vorstin an sich des te meer, maar 

dan, zoals we hieronder zullen zien, in positieve zin.  

Primaire bronnen over het gedrag en de gevoelens die leefden bij het volk 

aangaande Elizabeth zijn niet gevonden. Hoe het grote publiek reageerde op de 

toenaderingspogingen zo zorgvuldig geconstrueerd door Elizabeth zelf, en op de pro-

Elizabethaanse propaganda die de adel en het bestuur van steden bij tijd en wijlen 

uitzonden, al was het voornamelijk uit eigenbelang in hun honger naar meer macht, 

is op basis van wat we nu weten dus ook niet volledig te reconstrueren. Toch kunnen 

we met enige zekerheid zeggen dat, in tegenstelling tot wat Leahy beweert, het wel 

waarschijnlijk is dat er enthousiaste burgers langs de kant stonden als Elizabeth haar 

opwachting maakte. En wel om de eenvoudige reden dat die enthousiaste burgers er 

altijd hebben gestaan. Dat een burgerbevolking zich over het algemeen enthousiast 

en respectvol opstelt ten opzichte van leden van leden van een koninklijk huis, is een 

historisch mechanisme dat diep in de verschillende samenlevingen verankerd ligt. 

Het is een theorie die historici Jan en Aleida Assmann het afgelopen decennium 

hebben omschreven als het mechanisme van de Kulturelle Gedächnis .146 Hiermee 

geven ze aan dat er in een frühen Hochkulturen  zoiets bestond als een kollektiv 

geteilten Wissens  (géén collectief bewustzijn!) waarin een positief en optimistisch 

beeld van een vorstenhuis verankerd lag. Een imago, of zelfs een legende die 

generaties vorsten terug ging en steeds verder werd versterkt door de grote daden 

van de generaties die volgden.147 

Jutta Schumann geeft in haar boek Die Andere Sonne  deze abstracte 

theorie handen en voeten door hem toe te passen op het imago van Leopold I, keizer 

van het Heilige Roomse Rijk tussen 1658 en 1705. Ze beweert dat het imago van 

Leopold sterk werd beïnvloed door de traditionele voorstelling die onder het volk 

leefde van het Habsburgse keizerlijke huis. In toneelstukken, gedichten en op 

kunstvoorwerpen werd Leopold beschreven of afgebeeld op een manier waarbij altijd 

zijn voorvaderen in ogenschouw werden genomen. Een lange rij vorsten stond model 

voor de nieuwe vorst, en hun deugden werden één op één het nieuwe staatshoofd 

toegedicht. Sie (voorgaande generaties) waren eine Garantie für eine gute 
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Regierung und wurden unhinterfragt auch für jeden neuen Herrscher (...) als 

gegeben angenommen. 148 De vraag is natuurlijk in hoeverre kunstenaars, schrijvers 

of organisatoren de deugden ook echt aan de nieuwe vorst(in) toéschreven zoals 

Schumann beweert, of dat het een vorm van advies of hoop was die werd 

uitgesproken of uitgebeeld, zoals we eerder in dit onderzoek hebben geconstateerd. 

Maar in de beeldvorming voor de mensen langs de kant zal dat onderscheid niet veel 

hebben uitgemaakt. Zij stonden daar om precies dezelfde reden waarom wij vroeger 

thuis onze hagelslag strooiden uit een oud blik waarop achtereenvolgens prinses 

Wilhelmina, koningin-moeder Juliana en koningin Beatrix prijkten: die generaties zijn 

de representaties van onze vaderlandse geschiedenis, en Beatrix, dat is onze 

koningin. 

Dat mechanisme is evenzo toepasbaar op de positie van Elizabeth. Het is het 

meest duidelijk terug te zien in de stukken die voor haar werden opgevoerd. Daarin 

werd ze vaak in één adem werd genoemd met haar vader, Hendrik VIII, waarbij 

Elizabeth als his true heire  werd betiteld.149 Het duidelijkste voorbeeld is het in het 

vorige hoofdstuk besproken tableaux vivante dat tijdens haar intocht in Londen de 

dag voor haar kroning voor haar werd opgetrokken, waarin haar stamboom werd 

uitgebeeld. Niet alleen werd ze daar als de ware opvolgster van Hendrik VIII 

voorgesteld, belangrijker is misschien wel de directe lijn die getrokken werd naar de 

generatie die daarvoor komt: de samenkomst van de huizen York en Lancaster door 

het huwelijk tussen Hendrik Tudor van het huis van Lancaster (later Hendrik VII) en 

Elizabeth van York. De twee maakten middels hun huwelijk een definitief einde aan 

de vijandigheid tussen de twee huizen, die eerder had geleid tot de voortslepende 

Rozenoorlogen. Het vermogen om op te treden als verenigende factor is een lijn die 

direct (hoopvol) werd doorgetrokken naar de nieuwe vorstin, die vast niet bij toeval 

óók Elizabeth heette. Het gaf haar bij voorbaat een hoop krediet. Dat blijkt wel uit de 

begeleidende tekst: 

 
So since that the Quenes Majesties name was Elizabeth, and forsomuch as she is 

the onelye heire of Henrye the Eight, which came of bothe the howses, as the knitting 

up of concorde, it was devised, that like as Elizabeth was the first occasion of 

concorde, so she, another Elizabeth, myght maintaine the same among her subject, 
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so that unitie was the ende whereat the whole devise shotte, as the Quenes 

Majesties names moved the first grounde.150 

 

Met deze geschiedenis als sterk referentiekader, kon Elizabeth zich enkele 

misstappen en pijnpunten permitteren. Zoals Schumann in relatie tot Leopold zei: 

Zenzur und Privilegienvergabe änderten an dieser Entwicklung nichts. 151 Werden in 

het rijk van Leopold kwesties rond privilegetoekenning en censuur met de 

Habsburgse historie verzacht, in het Engeland van Elizabeth is in dat licht het 

fenomeen purveyance  van belang: het recht van de kroon goederen aan te kopen 

van lokale onderdanen tegen een aantrekkelijke prijs.152 Dat systeem was in de tijd 

van Elizabeth onderhevig aan behoorlijke corruptie en zorgde voor veel problemen. 

De inkopers  werden voordat de vorstin haar opwachting maakte in verschillende 

steden, voor de stoet uit op pad gestuurd om vast de nodige inkopen te doen voor 

het verblijf van de vorstin en haar hofhouding. Want zoals we al eerder hebben 

gezien, betaalde Elizabeth vaak een deel van haar verblijf bij gasten; ze voorzag 

voornamelijk in de primaire levensbehoeften van haar hofhouding. Maar haar 

inkopers maakten vaak misbruik van hun macht, en kochten producten in voor 

prijzen die ver onder de marktwaarde lagen, en soms verkochten ze deze producten 

zelfs door voor eigen gewin.153 Volgens William Leahy en Mary Hill Cole zorgde deze 

corruptie ervoor dat er sprake was van veel lokaal misgenoegen, dat zijn weerslag 

wel eens zou kunnen hebben gehad op de manier waarop er naar de kroon werd 

gekeken.154 

  Maar met de theorie van Jan en Aleida Assmann in het achterhoofd, denk ik 

in tegenstelling tot Leahy en Cole, dat het het net zo goed zou kunnen zijn dat het 

volk Elizabeth helemaal niet persoonlijk verantwoordelijk heeft gehouden voor die 

corruptie. Het was immers Elizabeth die uiteindelijk opdracht gaf corrupte inkopers 

zoveel mogelijk aan te pakken. Een inkoper die vis kocht uit naam van de koningin, 

om het vervolgens door te verkopen aan de visvrouwen op de markt, werd aan de 

schandpaal gebonden met een keten vol stinkende vis om zijn nek. Afzetterij werd 

afgedaan met boetes van rond de vier shilling.155 Tegen het einde van Elizabeths 

heerschappij voerde ze regels in voor vaste prijsafspraken. Degenen die zich daar 
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niet aan hielden werden vervolgd.156 Dat er lokaal hoogstwaarschijnlijk sprake is 

geweest van woede, valt niet te betwisten, maar in dit licht zal die woede zich in 

eerste instantie hebben gericht op de inkopers zelf, en hoeft zich vervolgens 

helemaal niet direct naar Elizabeth te hebben vertaald. Dit voorbeeld is echter nog 

altijd tweeërlei uitlegbaar, omdat we geen primaire bronnen hebben van burgers die 

onomstoten het bewijs leveren dat fraude bij het inkopen van producten de vorstin al 

dan niet persoonlijk werd aangerekend. Alhoewel aan de hand van de theorie zoals 

ook Schumann die gebruikt aannemelijk is gemaakt dat dit niet het geval zal zijn 

geweest, is het volgende voorbeeld nog iets concreter. 

Tijdens een van Elizabeths reizen door Rycote in 1582 was het de bedoeling 

dat ze haar opwachting zou maken bij Lady Norris. Maar op het laatste moment 

besloot de vorstin toch richting het zuidelijke Surrey af te reizen in plaats van naar 

het westelijke Oxfordshire waar Lady Norris, die heel wat tijd en moeite had verspild 

om de vorstin in stijl te ontvangen, woonde. De gepasseerde gastvrouw was 

woedend toen ze vernam dat Elizabeth haar huis voorbij zou gaan, maar hield  niet 

de vorstin, maar de graaf van Leicester verantwoordelijk, die met Elizabeth mee 

reisde als haar koninklijke stalmeester en persoonlijk adviseur. Lady Norris ging 

ervan uit dat hij de vorstin had geadviseerd niet de slechte wegen naar haar 

onderkomen te nemen.157 De koningin bezocht Lady Norris niet tot aan 1592, maar 

ondanks deze episode bleven de twee toch een goede verstandhouding met elkaar 

houden.158 

Ook de houding van Il Schifanoya, de man die het verloop van Elizabeths 

intocht in Londen in 1559 aan de ambassadeur van Mantua rapporteerde, ten 

opzichte van Elizabeth was louter positief. Hij maakte gewag van de gematigd 

protestantse hervormingen die doorgevoerd werden in het Engeland van Elizabeth, 

en de overtuigde katholiek zag het met lede ogen aan ( They are returning to the 

(former) bad use 159), maar rept in zijn beschrijving van de intocht met geen enkel 

slecht woord over de vorstin. Volgens Rawdon Brown, die een inleiding schreef bij 

deze Italiaanse stukken, blijft de toon ook in zijn latere rapportages van dezelfde 

aard: 

 

Although he was an unwavering and conscientious adherent of the Church of Rome, 

to such extent that he was convinced that, by the seed sown by these cursed 
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heretics  (...) he does not breathe a word against Queen Elizabeth, and stands forth 

as a truthfull, though unwilling, witness to the excellente of her accomplishments and 

her popularity with her subjects.160  

 

Het is het mechanisme van de Kulturelle Gedächnis: het maakt een vorstin, al voor 

een groot deel onschendbaar bij haar volk, en al helemaal als ze de moeite neemt 

persoonlijke aandacht aan haar onderdanen te besteden. En dáár lag een van de 

grootste kwaliteiten van Elizabeth, de vorstin die nooit trouwde, en uitsprak dat ze 

alleen een verbintenis met het volk aan wilde gaan. 

Natuurlijk bleef iemand die in de machtige positie waarin Elizabeth verkeerde 

niet gevrijwaard van tegenstand. Er zijn altijd mensen die het op een heerser hebben 

voorzien; dat is een factor die inherent aan dergelijke macht is verbonden. Er was 

dan ook altijd de angst dat er iemand tussen het uitgelopen volk zou staan die het op 

de vorstin had voorzien. Zo ging het verhaal dat ene William Parry in 1584 van plan 

zou zijn geweest om de koningin neer te steken, zouden er in 1587 een stel haar bed 

hebben willen opblazen en gingen spookverhalen over pogingen tot vergiftiging.161 

Maar op dit niveau ging het meestal om roddel en achterklap, of om amateuristisch 

gesmede  plannetjes van waanzinnigen. Far-fetched stories and lunatic plots , noemt 

Christopher Haigh ze.162 

Feit is dat de echte dreiging, de serieuze plots, niet uit de hoek van het volk, 

maar uit de hoek van de adel kwamen. Gevaarlijke samenzweringen waar voortijdig 

een eind aan gemaakt kon worden door doortastend optreden van Elizabeths 

veiligheidsadviseur Francis Walsingham waren het Ridolfi-plot in 1571 en het 

Babington-plot van 1586. Het waren samenzweringen van edellieden, waaronder de 

hertog van Norfolk, om Maria Stuart koningin van Engeland te maken door Elizabeth 

uit de weg te ruimen. Het heeft Elizabeth angst aangejaagd. Het Ridolfi-plot volgde 

immers een jaar na haar excommunicatie door de paus, dat haar vogelvrij maakte. 

Het complot van Babington volgde koud twee jaar na de Moord op de protestantse 

Willem van Oranje in Nederland, opstandeling tegen Filips II van Spanje. Was zij de 

volgende? Met zekerheid is te stellen dat Elizabeth in ieder geval de laatste jaren van 

haar leven paranoia werd van de verhalen over potentiële aanslagen die de ronde 

deden. Die paranoia manifesteerde zich zodanig, dat Elizabeth met een oud zwaard 

onder haar bed sliep en het soms ongecontroleerd om zich heen in de 
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paleisgordijnen stak, voor het geval een moordenaar zich er achter schuil zou 

houden, wachtend om toe te slaan.163 Ook in haar naaste omgeving werd er soms 

gesomberd. Na de moord op Willem van Oranje richtte een groepje protestanten in 

Engeland The Bond of Association  op. De leden zwoeren het leven van de koningin 

te beschermen, en als dat niet lukte; de moordenaar(s) op te jagen en te 

vermoorden.164  

Leahy legt in zijn onderzoek het zwaartepunt op de twijfels en angsten van 

Elizabeth, en verbind die aan haar verhouding met haar volk. Hoe historici tot nu toe 

het bekende verslag van de Spaanse ambassadeur Guzman de Silva hebben 

geïnterpreteerd, dat hij maakte van Elizabeths processie door het zuidoosten van 

Engeland in 1968, rekent hij dan ook tot een van de grootste misrepresentaties als 

het om het imago van de vorstin gaat.165 In de regel wordt de rapportage van de 

katholieke Spanjaard als hét bewijs van Elizabeths populaire imago beschouwd. 

Leahy legt de nadruk echter op de introductie van de tekst: 

 
The Queen arrived in this city on the 6th in good health and continued her progress 

which as I have said, will only be in the neighbourhood, as she is careful to keep near 

at hand when troubles and disturbances exist in adjacent countries.166 

 
Leahy verwijt historici de angst die uit deze passage spreekt niet te hebben 

meegenomen in hun conclusies. Deze zin speelt uiteindelijk een grote rol in zijn 

eigen eerder besproken conclusie, dat het wel eens leeg zou kunnen zijn geweest 

achter de vroegmoderne dranghekken –houten barricades- langs de weg. Maar dat 

de koningin en haar naasten rekening hielden met eventuele oproer en aanslagen, is 

echter zeker niet uit te leggen als een illustratie dat de koningin niet geliefd was bij 

haar burgers. Leahy heeft gelijk dat het een historicus niet siert om aan de 

ambiguïteit van het verslag voorbij te gaan, maar het doet het imago van Elizabeth te 

kort om een conclusie enkel te baseren op een zin in het verslag die de mogelijkheid 

van oproer bespreekt, als de ambassadeur ook het volgende schrijft over de vorstin, 

die in een van alle kanten open (!) rijtuig, en dus voor iedereen goed zichtbaar, het 

landgoed van Norfolk tegemoet reisde: 

 

She was received everywhere (...) with great acclamations and signs of joy, as is 

customary in this country; whereat she was extremely pleased and told me so, giving 
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me to understand how beloved she was by her subjects and how highly she 

esteemed this, together with the fact that they were peaceful and contente, whilst her 

neighbours on all sides are in such trouble. She attributed it all to God s miraculous 

goodness. She ordered her carriage sometimes to be taken where the crowd seemed 

thickest and stood up and thanked people.167 

  

Gevaar en dreiging was, helemaal gezien de internationale situatie en haar 

excommunicatie door de paus, een factor waar het hof rekening mee diende te 

houden. Wellicht was dat de reden dat Elizabeth af en toe uit haar rol viel, en de 

glimlach en vriendelijke knikjes liet varen toen ze Norwich bezocht en siste: Speak 

up, I know you do not love me here , toen een groepje kinderen voor haar voeten 

neerknielde, en God save the Queen uitriep.168 Maar feit is dat tegenstand en 

samenzweringen zoals beschreven niet kwamen van deze kinderen of hun ouders, 

die Elizabeth opwachtten als ze hun stad bezocht. De dreiging kwam voornamelijk uit 

de hoek van de adel. Natuurlijk was er altijd die kans dat zich tussen de feestende, 

nieuwsgierige en koningsgezinde burgers, personen bevonden die het op haar macht 

en/of leven hadden voorzien. Dat wil niet zeggen de burgers niet welwillend uit hun 

huizen kwamen als Elizabeth, hun koningin, haar opwachting maakte. Niet uit passief 

enthousiasme dat enkel van bovenaf werd gevoed of opgelegd, maar vooral vanuit 

een historisch diep gewortelde liefde voor het koningshuis. 
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168 Geciteerd in: Leahy, Elizabethan triumphal processions 86. Het waarheidsgehalte van deze anekdote is niet voor 
honderd procent te garanderen, omdat hij is opgetekend uit de mond van de ambassadeur van Spanje, in 1578 een 
steeds dreigender wordende aartsvijand, die uiteraard zijn eigen agenda voerde. 
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Conclusie 

 

Niet één vorst begaf zich in de zestiende eeuw zo veelvuldig onder het volk als 

Elizabeth. Ze maakte gretig gebruik van het middel van de processie, de koninklijke 

intocht, en legde in de tijd dat ze op de troon zat meer dan vierhonderd bezoeken af 

binnen haar rijk. In de historiografie staat zij dan ook te boek als Good Queen Bess , 

de geliefde koningin van het volk. 

Middels deze scriptie heb ik onderzocht in hoeverre het imago van de vorstin 

van bovenaf geconstrueerd kon worden door de Elizabeth zelf tijdens de processies. 

En in het verlengde daarvan heb ik antwoord willen geven op de vraag of Elizabeths 

veelvuldige intochten haar werkelijk zo populair maakten onder de Engelse bevolking 

als wel wordt beweerd. Twee case studies moesten concreet antwoord geven op die 

vragen: gekeken is naar Elizabeths processie de dag voor haar kroning in 1559, en 

naar haar bezoek aan de graaf van Hertfort in Elvetham, 1591. 

Dat onderzoek heeft uitgewezen dat Elizabeths imago in ieder geval niet 

volledig van bovenaf werd geconstrueerd. De vorstin had de voor haar tijd ongewone 

eigenschap er niet voor terug te deinzen om de regie van haar bezoeken door het 

land in meer of mindere mate uit handen te geven. Ze liet zich ontvangen langs de 

lijnen van wat Mary Hill Cole, de ceremoniële dialoog  heeft genoemd.169 Binnen de 

kaders van het ceremonieel was ruimte voor dialoog met gastheren en spontane 

ontmoetingen met de mensen die langs de kant van de weg stonden om haar te 

groeten. Tijdens intochten in steden, zoals in Londen de dag voor Elizabeths kroning, 

lag de organisatie en het grootste gedeelte van de betaling in handen van de 

bestuurders van de desbetreffende stad. Bij deze evenementen had Elizabeth 

waarschijnlijk nog wel enige zeggenschap over de inhoud, aangezien de 

verantwoordelijkheid lag bij the Office of Revels , het ministerie van festiviteiten  dat 

uiteindelijk verantwoording af moest leggen aan de vorstin. Maar Elizabeth liet zich 

nog veel regelmatiger ontvangen door de rivaliserende adel, die geheel zelf 

verantwoordelijk was voor verblijf en vermaak van de vorstin. Een constructie die 

elders in Europa ondenkbaar was. Geen vorst die de ambitieuze adelstand op zo n 

grote schaal de touwtjes in handen zou geven. Het maakte haar ontmoetingen met 

het volk dynamisch, maar het houdt bij voorbaat in dat haar verschijning in het 

                                                
169 Hill Cole, The portable queen 4-5. 
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openbaar nooit een onverdeelde propaganda-expeditie kan zijn geweest; ze had 

immers niet de volledige controle over het verloop van haar bezoeken.  

Adel en stadsbestuurders ontvingen Elizabeth altijd in stijl, de één nog 

exclusiever dan de ander. Op het eerste gezicht leken de extravagante ontvangsten 

één grote lofzang, met spel, dans en zang waarin de vorstin werd bewierookt. De 

werkelijkheid was echter complexer. De processies waren eerder een ingewikkeld 

belangenspel dan een eenvoudige lofzang. Een bezoek van Elizabeth gaf de 

bestuurder of aristocraat namelijk de kans zich te laten gelden ten opzichte van de 

kroon, een goede sier te maken bij de vorstin in de hoop op economische of politieke 

gunsten en privileges, hun rivalen de ogen uit te steken, het volk dat onder hun 

bestuur  viel, en een enkele keer zelfs Elizabeth zelf, met hun macht te imponeren.  

En die belangen zie je terug als je het door hen georganiseerde vermaak 

nauwkeuriger bestudeerd. Verhuld in metaforen en allegorieën, voor een leek 

onbegrijpelijk, maar het hof was erin getraind ze te ontwaren, ging er in regelmatig 

voorzichtige kritiek op de vorstin in schuil. Susan Doran heeft het over de 

aanwezigheid van Trojaanse Paarden , een treffende term die ik in deze scriptie heb 

aangehouden. Bij herlezing van de bronnen rond de intocht van Elizabeth in Londen 

in 1559 heb ik geconstateerd dat de verborgen boodschappen in het aan haar voorbij 

trekkende theater zich beperkten tot advies aan de nieuwe koningin. In de verzen die 

haar werden toegezongen, werd de vorstin deugden toegeschreven die ervoor 

zouden zorgen dat Engeland weer een gezond rijk zou worden. Ze werd op een lijn 

genoemd met succesvolle voorouders, in de hoop dat zij net zo gezegend zou zijn 

als zij.170  

Ruim dertig jaar later, toen Elizabeth haar opwachting maakte bij de graaf van 

Hertford, ging de inhoud van het vermaak een stuk verder dan enkel advies. Op het 

eerste gezicht lijken alle voorstellingen niets anders dan lovend, maar Hertford had 

zo zijn eigen agenda. Hij gebruikte het evenement om zijn eigen geschiedenis te 

herschrijven ten overstaande van de vorstin én alle aanwezige burgers die onder zijn 

graafschap vielen. Jaren daarvoor had Elizabeth hem namelijk laten opsluiten voor 

verraad en verkrachting omdat hij heimelijk was getrouwd en een kind had gekregen 

met een dame van koninklijke bloede; een gevaar voor de positie van de kinderloze 

Elizabeth. Hertford voerde in stukken vol metaforen en allegorieën zijn eigen 

geschiedenis nog eens op, en maakte er een liefdesverhaal van.171 Zijn extravagante 

                                                
170 Nichols, The progresses 53-56. 
171 Nichols, The progresses 117. 
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en voor het oog allervriendelijkste ontvangst van de vorstin was in werkelijkheid een 

poging om Engeland, incluis de vorstin zelf, te laten zien dat hij twee gezonde zoons 

met koninklijk bloed op de wereld had gezet, voortgekomen uit een huwelijk waarbij 

de liefde van twee kanten kwam. Die boodschap, uiteraard overgoten met zoete 

woorden van lof en adoratie voor Elizabeth, zal niemand zijn ontgaan, in een tijd dat 

de opvolgingskwestie in Engeland een nijpende zaak begon te worden.  

Uit primaire bronnen valt niet op te maken wat Elizabeths concrete 

aanleidingen waren voor ieder bezoek dat zij heeft afgelegd. Van haar hand is maar 

weinig bronmateriaal voor handen. Maar haar belangen in de processies zijn in het 

algemeen wel degelijk te duiden. Elizabeth gebruikte haar reizen, haar 

aanwezigheid, als middel om de krachtmetingen binnen Europa, dus ook in 

Engeland, het hoofd te bieden. De spanningen rond de Reformatie, haar grote 

legitimiteitprobleem (als vrouw, voormalig bastaard en geëxcommuniceerd door de 

paus) en de ambitieuze adelstand, die in de onrust en instabiliteit hun kans 

afwachtten om een greep naar de macht te doen, maakten het van groot belang voor 

de kroon dat er gewerkt werd aan een positief imago voor de vorstin. Elizabeth was 

zich ten volle bewust van haar positie, en greep de koninklijke intochten aan om daar 

invloed op uit te oefenen; zich te presenteren als koningin van het volk . Het 

mechanisme van de ceremoniële dialoog was dus een dans der belangen, waarin 

adel en Elizabeth beiden hun rol in speelden. Een uiting van liefde voor de vorstin 

zijn de extravagante ontvangsten dus niet geweest. 

In de relatie tussen Elizabeth en het gewone  volk, liggen de verhoudingen 

anders. Elizabeth begaf zich veelvuldig onder de gewone burgers tijdens haar 

zomerse reizen, zodat het volk als buffer kon dienen, mocht de adel op het idee 

komen een greep naar de macht te doen. Dat zou immers een stuk gecompliceerder 

zijn wanneer de bevolking zich achter de vorstin zou scharen. Of de burgers werkelijk 

zo n voorwaardelijke liefde voor de vorstin tentoonspreidden als algemeen 

aangenomen wordt, is uit de primaire bronnen lastig te herleiden. Er is er slechts één 

bron beschikbaar van de hand van een gewone  burger, het dagboek van Henry 

Machyn uit Londen, die ook nog eens zeer kort van stof was. In de overige primaire 

bronnen aangaande de case studies wordt nauwelijks gerept over de gewone 

burgers -anders dan dat ze aanwezig waren- en de officiële feestbeschrijving van het 

evenement in Londen, dat verhaalt over een uitzinnige bevolking, moet met een 

korreltje zout genomen worden omdat officiële beschrijvingen vaak in opdracht van 

het hof werden gemaakt, en dus een propagandistisch karakter hadden.  
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Toch kunnen we met zekerheid vaststellen dat Elizabeth onder haar volk 

inderdaad een geliefde vorstin was. Dat imago moeten we eigenlijk los zien van haar 

pogingen het zelf vorm te geven door haar frequente verschijning in het openbaar. 

Dat een burgerbevolking zich respectvol opstelt ten opzichte van leden van het 

koninklijk huis komt namelijk voort uit een historische constructie die diep verankerd 

ligt in een samenleving, en zijn wortels vindt bij de voorvaderen van een dynastie. Als 

vanzelfsprekend grijpt een volk terug op een imago, of zelfs een legende die 

generaties vorsten teruggaat. De deugden van lang vergane vorsten worden één op 

één aan het nieuwe staatshoofd toegedicht. Het is het mechanisme van de Kulturelle 

Gedächtnis , zoals het afgelopen decennium opgetekend door Jan en Aleida 

Assmann, en recentelijk door Jutta Schumann toegepast op het imago van Keizer 

Leopold I.172 En dat mechanisme is evenzogoed toepasbaar op Elizabeth I. Tijdens 

haar processie door Londen in 1559 is dat duidelijk detecteerbaar: bij de uitbeelding 

van Elizabeths stamboom, wordt ze in één adem genoemd met haar vader, Hendrik 

VIII. En misschien nog belangrijker: met de generatie die daarvoor komt: Hendrik 

Tudor en Elizabeth van York, die met hun huwelijk de voortslepende vete tussen de 

huizen York en Lancaster tot een einde wisten te brengen. Met deze geschiedenis 

als referentiekader, had Elizabeth I al veel krediet bij haar volk. 

De conclusie van William Leahy, dat Elizabeth waarschijnlijk niet geliefd was 

onder het volk, en dat er helemaal geen mensen voor haar langs de kant van de weg 

hebben gestaan, is wellicht op te houden wanneer we, zoals hij, enkel kijken naar het 

schaarse primaire bronmateriaal dat we erover hebben, omdat het volk daarin 

nauwelijks aandacht krijgt. Maar in het licht van de theorie van de veel 

aannemelijkere Kulturelle Gedächtnis  is zijn conclusie totaal onwerkelijk.  

Tot slot wil ik nog even terugkomen op de invloed die Elizabeth zelf had op de 

uitwerking die haar processies op haar imago hebben gehad. Zij mocht de 

organisatie van al die evenementen ter ere van haar koningschap dan wel 

grotendeels uit handen geven, Elizabeth was erg bedreven in het pareren van de 

aantijgingen die in de voorstellingen verborgen zaten. Ging het om advies, dan nam 

ze dat ter harte. Gunsten werden vaker wel dan niet gehonoreerd. Ging het om 

kritiek, dan negeerde ze dat volkomen, óf, en daar lag haar grote kracht, ze ging 

ermee aan de haal. Ze liet een voorstelling of een lied daaruit meerdere malen 

opvoeren, of ze nam de kritiek aan als compliment, zoals je van een scheldnaam een 

geuzennaam kunt maken. Zoals ze het kritische The Faerie Queene  naar haar hand 

                                                
172 Schumann, Die andere sonne 366-367. 
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zette door de Faerie-vleugeltjes uit het gedicht in haar kostuums te laten naaien. Zo 

wist ze van kritisch bedoelde proza behendig een lofzang te maken.  

Dat daargelaten, kunnen we wel concluderen dat Elizabeth geen volledige 

grip kan hebben gehad op hoe haar eigen representatie werd gevormd door de 

processies, omdat ze de regie daarvan voor een groot deel uit handen gaf. 

Bovendien was er, als het op het volk aankomt, een grotere, historische kracht 

aanwezig, het mechanisme van de Kulturelle Gedächtnis, die veel meer deed voor 

haar representatie dan dat ze met haar bezoeken kon bewerkstelligen.  

Wat betreft haar populariteit kunnen we uiteindelijk, met de case studies in 

het achterhoofd, zeggen Elizabeths relatie met de adel en hooggeplaatst bestuur van 

steden een gecompliceerde was. Eigenlijk had dat niets te maken met wederzijdse 

liefde voor elkaar, maar enkel met belangen over-en-weer. Elizabeth wilde haar adel 

tevreden en in het gareel houden, om opstand te voorkomen. De adel wilde in haar 

gunst komen, van privileges genieten, macht laten gelden. Als liefdesrelatie zouden 

we die verhouding zeker niet kunnen typeren; het was eerder een verstandshuwelijk 

waarin ieder zijn eigen agenda trok om zijn belangen behartigd te zien.  

Bij het volk geldt een hele andere werkelijkheid. Uitgaande van de theorie van 

Jan en Aleida Assmann, kunnen we stellen dat Leahy te ver gaat in zijn conclusie dat 

Elizabeth geen populariteit onder het volk genoot. Waar edellieden haar liever zag 

gaan dan komen, zodat ze zelf haar plek zouden kunnen innemen, stond het volk te 

juichen langs de kant van de weg als Elizabeth voorbij schreed, daar is geen twijfel 

over mogelijk. Door het spel van de adel tot op zekere hoogte mee te spelen, en zich 

te blijven presenteren als koningin van het volk -en zo de historisch gegenereerde 

welwillendheid onder het volk extra te versterken, heeft ze de balans in haar 

koninkrijk tot aan het einde toe in haar voordeel weten te behouden.  
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