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INLEIDING 

Op 1 november 1628 betrad koning Lodewijk XIII van Frankrijk (r. 1610-1643) de stad La Ro-

chelle aan het hoofd van een omvangrijk leger. Vier dagen eerder had de stad zich aan hem 

overgegeven na een beleg van dertien maanden. Lodewijk en zijn soldaten troffen een spook-

stad aan: van de 25.000 inwoners die de stad in augustus 1627 telde, hadden maar 5000 de 

belegering overleefd.1 Krantenmakers in de Republiek besteedden gedurende het beleg aan-

dacht aan de gebeurtenissen in en rondom La Rochelle. Ook pamfletten beschreven de strijd 

om de protestantse kuststad en prenten gaven lezers een beeld van het conflict. Dit bache-

loreindwerkstuk onderzoekt hoe deze verschillende nieuwsmedia berichtten over het beleg 

van La Rochelle (1627-1628) en hoe mensen in de Republiek dit nieuws volgden en interpre-

teerden. 

 Het antwoord op deze vraag is relevant voor de geschiedenis van nieuws in vroegmodern 

Europa. Tussen 1400 en 1800 ontstond in Europa een omvangrijke commerciële nieuws-

markt.2  Vooral in de zestiende en zeventiende eeuw, toen de boekdrukkunst zich stevig had 

gevestigd en machthebbers op het vasteland van Europa betrouwbare en regelmatige post-

diensten hadden opgezet, nam het aantal nieuwspublicaties sterk toe. Oorlogen en religieuze 

conflicten waren de katalysators van innovatie in nieuwsvoorziening. In de eerste helft van de 

zestiende eeuw bracht kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) een revolutie teweeg in 

de manier waarop drukkers pamfletten produceerden en vormgaven.3 Een eeuw later leidde 

het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) tot de vestiging van de gedrukte krant 

als nieuw medium voor buitenlands nieuws.4 In de Republiek waren de omstandigheden voor 

de ontwikkeling van een commerciële markt voor nieuws gunstig. Met name Holland was in 

vergelijking met de rest van Europa dichtbevolkt en in hoge mate geürbaniseerd, reistijden 

waren kort vanwege het vlakke landschap, de geletterdheid was hoog, de economie was 

                                                      

1 Mack P. Holt, The French Wars of Religion, 1562-1629 (Cambridge 1995) 186. 
2 Andrew Pettegree, The Invention of News: How the World Came to Know About Itself (New Haven 2014). 
3 Ibidem, 67-75. 
4 Ibidem, 184, 190. 
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commercieel georiënteerd en het land kende zoveel drukkerijen dat het bekend stond als de 

boekenwinkel van Europa.5 

 Verschillende historici en sociologen hebben de ontwikkeling van een openbare, commer-

ciële nieuwsvoorziening in de vroegmoderne tijd geïnterpreteerd als democratisering van in-

formatie, wat bijdroeg aan de mentaliteitsverandering die de Europese politieke revoluties 

aan het einde van de vroegmoderne periode veroorzaakte. Volgens Jürgen Habermas droegen 

kranten en pamfletten bij aan het ontstaan van een publieke sfeer, een mentale openbare 

ruimte waarin mensen van verschillende sociale achtergronden hun meningen en ideeën vrij 

konden bediscussiëren.6 Deze publieke sfeer vormde volgens Habermas het platform voor de 

ontwikkeling van Verlichte ideeën als volkssoevereiniteit en het sociale contract, die na de 

periode van de Franse Revolutie (1789-1815) gemeengoed werden in de westerse samenle-

ving. Benedict Anderson betoogt dat de lezers van een krant een imaginaire gemeenschap 

vormen en dat de ontwikkeling van landelijke kranten in de volkstaal daardoor bijdroeg aan 

het ontstaan van nationale gevoelens en de ideologie van het nationalisme.7 

 Historici, literatuur- en mediawetenschappers hebben de afgelopen twintig jaar twee be-

langrijke nieuwe inzichten over de nieuwsvoorziening in vroegmodern Europa bereikt. Ten 

eerste hebben onderzoekers vastgesteld dat kranten en andere nieuwspublicaties geen nati-

onale maar internationale fenomenen zijn. Omdat nieuwspublicaties bijna altijd in de volks-

taal werden gepubliceerd, hebben historici in de negentiende en twintigste eeuw ze in de 

context van de nationale geschiedenis van hun land onderzocht en beschreven. Daarbij pro-

beerden ze vaak aan te tonen dat hun eigen land de eerste échte krant had geproduceerd. De 

productie en consumptie van deze kranten was echter een internationale aangelegenheid. Als 

gevolg van censuur berichtten kranten in de meeste Europese landen bijna uitsluitend over 

buitenlands nieuws, waarvoor ze contacten onderhielden met informanten door heel Europa. 

Drukkers en boekverkopers vertaalden buitenlandse pamfletten naar de volkstaal om ze aan 

hun eigen publiek te verkopen. De Amsterdamse kranten van Jan van Hilten (1602-1655) en 

                                                      

5 Judith Pollmann en Andrew Spicer eds., Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands 
(Leiden 2007) 4-5. 
6 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois 
Society, vert. Thomas Burger en Frederick Lawrence (Cambridge 1989) 181-195. 
7 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (herziene edi-
tie; Londen en New York 2006) 31-35, 61-63. 
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zijn concurrent Broer Jansz (1579-1652) hadden een internationaal lezerspubliek.8 Literatuur-

historicus Joad Raymond pleit daarom voor een herschrijving van de geschiedenis van vroeg-

modern nieuws in een transnationale, pan-Europese context.9 

 Ten tweede hebben wetenschappers aangetoond dat de vroegmoderne nieuwsmarkt uit 

meer media bestond dan kranten. De krant was in de negentiende en vroege twintigste eeuw 

de dominante vorm van nieuwsvoorziening en bediende het overgrote deel van de bevolking. 

Historici die in deze periode onderzoek deden naar vroegmodern nieuws projecteerden de 

eigentijdse dominantie van de krant op de vroegmoderne tijd en hun werk was gericht op het 

reconstrueren en verklaren van de opkomst van de krant als dominant nieuwsmedium.10 De 

afgelopen twee decennia hebben historici de aanname dat kranten het enige of belangrijkste 

nieuwsmedium van vroegmodern Europa waren in twijfel getrokken. Ze ontdekten dat deze 

periode naast gedrukte kranten een divers spectrum aan geschreven en mondelinge nieuws-

bronnen kende, zoals handgeschreven nieuwsbrieven, nieuwspamfletten, overheidsprocla-

maties, liedjes en geruchten op straat. Zelfs aan de hand van visueel materiaal, zoals prenten, 

konden vroegmoderne Europeanen zichzelf op de hoogte stellen van wat in de rest van de 

wereld gebeurde.11 In The Invention of News, de eerste synthese van de recente historiografi-

sche ontwikkelingen over vroegmodern nieuws, betoogt Andrew Pettegree dat de eerste 

kranten concurreerden met gevestigde media als het pamflet en de handgeschreven nieuws-

brief, waardoor de meeste zeventiende-eeuwse krantenmakers moeite hadden het hoofd bo-

ven water te houden.12 

 Ondanks deze inzichten blijven veel vragen over nieuws in de vroegmoderne tijd onbe-

antwoord. Er is weinig bekend over welke mensen kranten lazen, hoe vaak en regelmatig zij 

dat deden en welke invloed kranten en andere nieuwsmedia hadden op hun denken en 

                                                      

8 Michiel van Groesen, ‘Reading Newspapers in the Dutch Golden Age’, Media History 22:3-4 (2016) 334-352, 
aldaar 337. 
9 Joad Raymond, ‘Newspapers: A National or International Phenomenon?’, Media History 18:3-4 (2012) 249-257; 
idem, ‘News Networks: Putting the ‘News’ and ‘Networks’ Back in’, in: Idem en Noah Moxham eds., News Net-
works in Early Modern Europe (Leiden 2016) 102-129. 
10 Pettegree, The Invention of News, 363; zie bijvoorbeeld Annie Stolp, De eerste couranten in Holland. Bijdrage 
tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen (Haarlem 1938) 88. 
11 Brendan Dooley en Sabrina A. Baron eds., The Politics of Information in Early Modern Europe (Londen 2001); 
Joop W. Koopmans ed., News and Politics in Early Modern Europe (Leuven 2005); Simon F. Davies en Puck 
Fletcher eds., News in Early Modern Europe: Currents and Connections (Leiden en Boston 2014); Pettegree, The 
Invention of News; Joad Raymond en Noah Moxham eds., News Networks in Early Modern Europe (Leiden 2016). 
12 Pettegree, The Invention of News, 8-11, 363-367. 
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handelen. Ook is niet duidelijk hoe overheden de nieuwsvoorziening probeerden te beïnvloe-

den en in hoeverre zij erin slaagden de berichtgeving in binnen- en buitenland naar hun hand 

te zetten. Dit bacheloreindwerkstuk draagt bij aan het beantwoorden van deze vragen aan de 

hand van de casus van de nieuwsvoorziening in de Republiek over het beleg van La Rochelle 

(1627-1628). Het baseert zich op Nederlandse kranten, pamfletten en prenten die over het 

beleg berichtten en op dagboeken en brieven die inzicht geven in de manier waarop mensen 

in de Republiek het nieuws volgden en interpreteerden. 

 Het beleg van La Rochelle was het sluitstuk van de Franse religieoorlogen. Dit religieuze 

conflict tussen calvinisten, ook wel hugenoten genoemd, en katholieken begon in 1562 en 

bereikte een bloedig hoogtepunt op 23 augustus 1572 met de beruchte Bartholomeusnacht 

in Parijs. In de nasleep van dit bloedbad belegerde de katholieke koning Karel IX (r. 1560-1574) 

zonder succes het protestantse bolwerk La Rochelle.13 Oorspronkelijk beschouwden historici 

het Edict van Nantes (1598) als het eindpunt van dit conflict, waarmee koning Hendrik IV (r. 

1589-1610) de hugenoten het recht gaf in honderdvijftig steden hun religie publiekelijk uit te 

oefenen en gewapende garnizoenen te onderhouden om deze plaatsen te verdedigen. Mack 

Holt heeft aangetoond dat Hendrik IV het Edict van Nantes niet bedoelde als permanente re-

ligievrede op basis van tolerantie maar als tijdelijke wapenstilstand om een einde te maken 

aan het bloedvergieten. Het doel van zowel Hendrik als zijn zoon Lodewijk XIII was het katho-

licisme al dan niet met geweld te vestigen als de enige godsdienst van Frankrijk.14 De gewa-

pende conflicten tussen Lodewijk XIII en protestantse steden en edelen tussen 1620 en 1629 

moeten dus als onderdeel van de Franse religieoorlogen worden beschouwd. 

 Dit laatste deel van de Franse religieoorlogen begon toen Lodewijk in 1620 aan het hoofd 

van een leger het protestantse prinsdom Béarn in het zuidwesten van het huidige Frankrijk 

onder zijn gezag bracht en er het katholieke geloof herintroduceerde. De hugenoten organi-

seerden daarop een vergadering in La Rochelle en benoemden een aantal protestantse edel-

lieden, onder wie Hendrik II van Rohan (1579-1638) en zijn broer Benjamin van Soubise (1583-

1642), als commandanten van het leger dat tegen Lodewijk ten strijde zou trekken.15 In de 

slagen die volgden trok de koning aan het langste eind en met de Vrede van Montpellier in 

                                                      

13 Robert J. Knecht, The French Wars of Religion, 1559-1598 (Derde editie; Harlow 2010) 62. 
14 Holt, The French Wars of Religion, 162-167. 
15 Jack Alden Clarke, Huguenot Warrior: The Life and Times of Henri de Rohan, 1579-1638 (Den Haag 1966) be-
schrijft het leiderschap van Rohan over de hugenoten in de jaren 1620. 
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1622 raakten de hugenoten de rechten die Hendrik IV hen in 1598 had verschaft kwijt. Alleen 

voor Rohan, Soubise en La Rochelle was de strijd nog niet gestreden. In 1625 bezette Soubise 

het eiland Ré nabij La Rochelle, maar de koninklijke vloot wist het eiland met Engelse en Ne-

derlandse steun te heroveren. Rohan en La Rochelle sloten in februari 1626 een wapenstil-

stand met de koning. Soubise vluchtte naar Engeland, waar hij koning Karel I (r. 1625-1649) 

en zijn eerste minister George Villiers, hertog van Buckingham (1592-1628), overhaalde de 

hugenoten met militaire macht te hulp te schieten.16 

 In juli 1627 arriveerde een Engelse vloot bij La Rochelle en landde een invasiemacht onder 

leiding van Buckingham op het eiland Ré. In reactie op de aanval stuurde Lodewijk een groot 

aantal troepen naar La Rochelle om het eiland te ontzetten en om de vrijwel zelfstandige stad 

onder koninklijk gezag te brengen. In september sloot de stadsraad van La Rochelle een ver-

bond met de Engelsen en begon het beleg van de stad. In november 1627 ontzetten Franse 

troepen Ré en dwongen ze de Engelsen, die zware verliezen hadden geleden, terug te keren 

naar Engeland. Lodewijk en zijn favoriet, kardinaal Richelieu (1585-1642), lieten La Rochelle 

omsingelen met forten en loopgraven en de haven afsluiten met een dijk van scheepswrakken. 

Ondanks twee pogingen van de Engelsen de stad te ontzetten zagen de verdedigers zich op 

28 oktober 1628 gedwongen zich over te geven. In juni 1629 maakte Lodewijk met het Edict 

van Alès een einde aan de Franse religieoorlogen en de politieke en militaire macht van de 

hugenoten.17  

 De casus van het Nederlandse nieuws over het beleg van La Rochelle is relevant voor het 

onderzoek naar de vroegmoderne nieuwsmarkt om drie redenen. Ten eerste begon het beleg 

negen jaar na de verschijning van de oudste overgeleverde Nederlandse krant, lang genoeg 

voor krantenmakers om een lucratieve positie te vinden tussen oudere nieuwsmedia zoals 

prenten en pamfletten. Het eerste hoofdstuk behandelt de vraag in hoeverre prenten en pam-

fletten aantrekkelijkere nieuwsproducten waren dan kranten in de Nederlandse commerciële 

nieuwsvoorziening over het beleg van La Rochelle. Het laat zien dat de krant in 1627 een eigen 

plaats had ingenomen in het bestaande landschap van nieuwsmedia. Waar pamfletten de ach-

tergrond bij en uitgebreide verslagen van het nieuws leverden en prenten nieuwsvolgers een 

                                                      

16 Holt, The French Wars of Religion, 176-185; Nicolas Le Roux, Les guerres de religion, 1559-1629 (Parijs 2009) 
438-453, 467, 477. 
17 Holt, The French Wars of Religion, 185-186. 
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beeld gaven bij wat ze horen en lazen, leverden kranten het meest actuele, lopende nieuws 

met een blik op de toekomst. Kranten en pamfletten concurreerden dus niet met elkaar, zoals 

Pettegree suggereert, maar vulden elkaar aan door in verschillende nieuwsbehoeften van het 

publiek te voorzien.18 Daardoor sloegen kranten in de Republiek snel aan onder verscheidene 

lagen van de bevolking, zoals Michiel van Groesen laat zien.19 

 Ten tweede probeerden de regeringen van Engeland en Frankrijk, de grote mogendheden 

die bij het beleg betrokken waren, de berichtgeving over het beleg te sturen. In Engeland zat 

Buckingham stevig in het politieke zadel en hij was sinds 1614 de meest invloedrijke persoon 

aan het koninklijke hof, maar een aantal militaire mislukkingen in de oorlog tegen Spanje had-

den zijn imago onder de Engelse bevolking geschaad. In 1625 had hij Engelse schepen naar La 

Rochelle gestuurd om Lodewijk XIII bij te staan in zijn strijd tegen de opstandige Soubise, wat 

voor Engelse calvinisten, ook wel puriteinen genoemd, een onaanvaardbare stap was. Tijdens 

zijn expeditie naar Ré in 1627 stuurde Buckingham daarom de berichtgeving over de invasie 

en verbeterde daarmee zijn beoordeling in de publieke opinie. De expeditie was waarschijnlijk 

voor een belangrijk deel een poging het militaire prestige van Engeland en Buckingham uit het 

slop te trekken. Het tegenovergestelde was het resultaat toen de Engelse nederlaag en aftocht 

in november 1627 de propaganda abrupt ontkrachtten.20 

 In Frankrijk gebruikten Lodewijk XIII en Richelieu het beleg om de hugenoten en de stad 

La Rochelle weer te geven als onbetrouwbare rebellen en vijanden van het katholieke geloof. 

Tijdens het beleg kondigde de koning nationale biddagen af, waarop de katholieke Franse be-

volking diende te bidden voor het verslaan van de opstandelingen en het verdrijven van de 

buitenlandse invasiemacht. Na de overwinning op de Engelsen en de val van de stad beval de 

koning zijn onderdanen God te danken en deze katholieke overwinning met religieuze proces-

sies te vieren. Pamfletten en prenten die de koning liet drukken versterkten het beeld van La 

Rochelle als opstandige stad.21 Het tweede hoofdstuk behandelt de vraag in hoeverre staats-

propaganda en censuur in Engeland en Frankrijk de inhoud van de nieuwsvoorziening over La 

Rochelle en de interpretatie van Nederlandse nieuwsvolgers over het beleg beïnvloedden. Het 

                                                      

18 Pettegree, Invention of News, 8-11, 363-367. 
19 Van Groesen, ‘Reading Newspapers’. 
20 Thomas Cogswell, ‘”Published by Authoritie”: Newsbooks and the Duke of Buckingham’s Expedition to the Île 
de Ré’, Huntington Library Quarterly 67:1 (2004) 1-25. 
21 David Parker, La Rochelle and the French Monarchy: Conflict and Order in Seventeenth Century France (Londen 
1980) 151-155; Le Roux, Les guerres de religion, 478-480. 
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toont aan dat verschillende interpretaties van de religieuze conflicten in Frankrijk voorkwa-

men in Nederlandse nieuwsmedia. De pogingen van de Franse overheid om de binnenlandse 

pers te sturen waren effectiever dan die van de Engelse en Van Hilten en Jansz brachten let-

terlijke vertalingen uit van Franse propagandapamfletten. De Franse propaganda had daar-

door invloed op wat nieuwsmakers in het buitenland over het conflict publiceerden. Deze in-

vloed werd beperkt doordat Nederlandse uitgevers aanpassingen maakten in de teksten die 

ze uit Frankrijk ontvingen en propaganda van de hugenoten een tegengesteld beeld presen-

teerde. 

 Ten derde bevond de Republiek zich wat betreft het conflict rond La Rochelle in een spa-

gaat tussen politieke en religieuze belangen. Toen Buckingham Ré binnenviel, verklaarde hij 

dat te doen om de belangen van de Franse protestanten te verdedigen, zoals zijn koning dat 

aan hen had beloofd.22 De stad La Rochelle was sinds mensenheugenis de hoofdstad van het 

Franse calvinisme en het symbool van verzet tegen een tirannieke katholieke koning, zoals de 

Nederlandse opstand tegen de Spaanse koning Filips II (r. 1556-1598). Daarentegen was Lo-

dewijk een belangrijke bondgenoot van de Republiek tegen Spanje en een van de weinige Eu-

ropese mogendheden die kon concurreren met de macht van de Habsburgse dynastie. In 1624 

had de Staten-Generaal een defensieve alliantie gesloten met Frankrijk en had Lodewijk toe-

gezegd de Republiek per jaar met een miljoen gulden te subsidiëren.23 Toen de Engelsen, sinds 

1625 ook bondgenoten van de Republiek tegen Spanje, in juli 1627 Frankrijk aanvielen, bleef 

de Staten-Generaal neutraal.24 Het tweede hoofdstuk laat zien dat, in tegenstelling tot de 

overheid, nieuwsvolgers in de Republiek een kant kozen in het conflict en dat hun keuze onder 

invloed stond van meer dan het nieuws dat zij lazen en hoorden.

                                                      

22 George Villiers, Openbare verklaringe des hertogen van Bvckingam, Generael van de Vlote des Groot-machtich-
sten Coninck van Groot-Brittannien, van het voornemen siiner Maiesteyt in dese tegenwoordige Criigsrustinghe 
(1627). Knuttel 3729. 
23 Maarten Hell, ‘Heliogabalus in The Hague: Franco-Dutch Relations during the Embassy of D’Espesses (1624-
1628)’, Dutch Crossing 33:1 (2013) 44-63, aldaar 45, 49; Jonathan I. Israel, The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, 
and Fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 485. 
24 Hell, ‘Heliogabalus in The Hague’, 57-58. 



 

 

1. HET BELEG VAN LA ROCHELLE IN EEN  

MULTIMEDIAAL NIEUWSLANDSCHAP 

1.1 Een nieuw medium op een verzadigde markt? 

Toen het beleg van La Rochelle in september 1627 begon, was de gedrukte krant ongeveer 

tien jaar bekend bij mensen in de Republiek. Het oudst bekende exemplaar van een Neder-

landse krant is een editie uit 1618 van de Courante uyt Italien ende Duytslandt, &c. (1618-

1669) van Caspar van Hilten (overl. 1623), maar het is mogelijk dat Van Hilten en zijn concur-

rent Broer Jansz voor 1618 waren begonnen met het uitbrengen van gedrukte kranten. De 

oudste bekende gedrukte krant van Europa werd in 1605 gedrukt in Straatsburg.25  

 Hoewel kranten in 1627 nieuwe media waren, bestond al sinds de zestiende eeuw een 

gecommercialiseerde nieuwsmarkt in de Republiek, waarop een grote verscheidenheid aan 

gedrukte, geschreven en gesproken media lezers informeerden over belangwekkende gebeur-

tenissen in het buitenland. Al in de vijftiende eeuw maakten goed geïnformeerde personen in 

Italië en later Duitsland handgeschreven kranten waarop machthebbers en kooplieden in heel 

Europa zich abonneerden.26 In de religieuze twisten die volgden op de Reformatie werd het 

pamflet, een kort gedrukt boekje dat vaak een morele of polemische boodschap bevatte, ge-

meengoed, mede door de publieksgerichte innovatiedrang van Maarten Luther.27 Prenten en 

etsen maakten het voor niet-geletterden mogelijk kennis te nemen van actuele gebeurtenis-

sen, evenals straatzangers, die actuele teksten zongen op bekende wijsjes zodat hun toehoor-

ders het nieuws konden verspreiden.28 

 Volgens Andrew Pettegree was de markt voor nieuws ten tijde van de uitvinding van de 

krant al zodanig verzadigd dat de eerste krantenmakers zich met moeite staande hielden te 

midden van concurrenten. Dat kwam voor een belangrijk deel door de vormgeving van de 

                                                      

25 Pettegree, The Invention of News, 182-184; Johannes Weber, ‘The Early German Newspaper – A Medium of 
Contemporaneity’, in: Brendan Dooley ed., The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity 
in Early Modern Europe (Farnham 2010) 69-79. 
26 Pettegree, The Invention of News, 107-116. 
27 Ibidem, 67-75. 
28 Una McIlvenna, ‘When the News Was Sung: Ballads as News Media in Early Modern Europe’, Media History 
22:3-4 (2016) 317-333. 
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kranten en de inhoud van de bulletins. Doordat krantenmakers de pagina’s vulden met kleine 

letters en dicht op elkaar geplaatste alinea’s, nodigde de vormgeving van de eerste kranten 

niet uit tot lezen. De berichten waren kort en betroffen meestal buitenlands nieuws. Een kran-

tenmaker die elke week op dezelfde plek zijn publicatie uitbracht moest immers beter oppas-

sen de lokale machthebbers niet voor het hoofd te stoten dan iemand die eenmalig en ano-

niem een kritisch pamflet uitgaf. De krantenbulletins berichtten over zaken van staat en oor-

log, bewegingen van koningen, diplomaten en legers en dynastieke kwesties, zonder context 

of achtergrond. Voor niet-ingewijde lezers moet de tekst lastig te begrijpen zijn geweest en 

hun neiging des te groter een pamflet te kopen, dat een coherent verhaal kon presenteren en 

toelichten.29 

 In de zomer van 1627 kregen de lezers van de Courante, inmiddels overgenomen door 

Caspars zoon Jan van Hilten, inderdaad een gebrekkig beeld van de Engelse invasie van het 

eiland Ré, die begon op 20 juli. Toen uit Engeland bericht kwam dat een grote oorlogsvloot 

was uitgevaren, wist Van Hilten niet waar deze naartoe zou gaan. Hij berichtte op 24 juli dat 

de bestemming volgens sommigen ‘de kuste van Spangien’ was.30 Een week later plaatste hij 

een bericht dat het leger van Lodewijk XIII de streek rondom La Rochelle was binnengevallen, 

‘sonder te weten waeromme’, en dat de koning troepen naar de eilanden Ré en Oléron had 

gestuurd om die te verdedigen tegen de Engelse vloot.31 Met de krant van 7 augustus kwam 

het nieuws dat de Engelse vloot Ré had omsingeld en dat Engelse troepen op het eiland waren 

geland. Een ooggetuigenverslag van een Nederlandse kapitein bevestigde het bericht.32 De 

weken daarop hield de krant lezers op de hoogte van de vorderingen van de Engelsen en de 

tegenaanvallen van de Fransen. Van Hilten besteedde in zijn Courante geen aandacht aan de 

vraag waarom de Engelsen niet naar Spanje waren gevaren maar onverwachts hun bondge-

noot Frankrijk hadden aangevallen. 

 Het antwoord op die vraag kregen nieuwsvolgers in de Republiek namelijk van een pam-

flet van de hand van Buckingham, de leider van de Engelse vloot.33 In zijn Openbare verklaringe 

zette Buckingham in iets meer dan vijf pagina’s uiteen waarom zijn koning had opgedragen 

                                                      

29 Pettegree, The Invention of News, 8-11, 363-367. 
30 Courante uyt Italien ende Duytslandt, &c. (24 juli 1627). 
31 Courante (31 juli 1627). 
32 Courante (7 augustus 1627). 
33 Villiers, Openbare verklaringe. 
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het eiland aan te vallen. Volgens Buckingham wilde Karel I de gereformeerde kerken in Frank-

rijk helpen. Karel, sinds 1625 zwager van Lodewijk XIII, had als bemiddelaar opgetreden bij de 

onderhandelingen die in 1626 hadden geleid tot een wapenstilstand tussen Lodewijk en La 

Rochelle. Buckingham beschrijft in zijn Openbare verklaringe hoe Karel had gehoopt dat die 

wapenstilstand de positie van de hugenoten in Frankrijk zou verbeteren, maar dat Lodewijk 

weinig van de gemaakte afspraken nakwam. Zo had hij beloofd het fort Saint-Louis, dat hij 

nabij La Rochelle had laten bouwen, af te breken, maar in werkelijkheid was het garnizoen 

versterkt en waren forten bijgebouwd. Nadat Karel onderschepte brieven onder ogen waren 

gekomen die duidelijk maakten dat Lodewijk van plan was La Rochelle ondanks de wapenstil-

stand te belegeren, had hij noodgedwongen besloten een krijgsmacht uit te rusten om de stad 

en de Franse protestanten te helpen. Het doel van Buckinghams expeditie was uitsluitend Lo-

dewijk te dwingen de hugenoten een rechtvaardige maatschappelijke en politieke positie toe 

te kennen. Wanneer dat doel bereikt zou zijn, zouden de Engelsen terugkeren naar huis.34 

 In tegenstelling tot de Courante gaf het pamflet van Buckingham de lezer een duidelijk 

beeld van de motieven van de Engelse koning en de context van het conflict: Engelse monar-

chen waren volgens Buckingham altijd al begaan geweest met de rechtvaardige behandeling 

van protestanten in Frankrijk. Kranten waren voor dit soort informatie als medium minder 

geschikt dan pamfletten. Zelfs als Van Hilten op de hoogte was geweest van de beweegrede-

nen van Karel en Buckingham of een analyse van de context van de aanval paraat had gehad, 

had hij in zijn Courante niet de ruimte om het nieuws van zulk commentaar te voorzien. Pam-

fletten konden dus iets wat kranten niet konden, wat het aannemelijk maakt dat zeventiende-

eeuwse krantenmakers inderdaad moeten hebben geleden onder de concurrentie van pam-

fletdrukkers. 

 Verschillende gegevens bewijzen echter dat kranten in de Republiek populair waren, zelfs 

in de eerste decennia van de zeventiende eeuw. Zo laten verscheidene zeventiende-eeuwse 

schilderijen zien dat in de Republiek mensen zonder professionele interesse in buitenlands 

nieuws, zoals wevers en arbeiders, kranten lazen.35 De boekverkopers die Van Hilten betaal-

den om hun nieuwste publicaties aan te prijzen in de Courante maakten reclame voor goed-

kope boeken voor een breed publiek, zoals geschiedenissen, liedboeken en poëzie in de 

                                                      

34 Ibidem, 5-6. 
35 Van Groesen, ‘Reading Newspapers’, 335, 338-339. 
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volkstaal. Voor dure Latijnse boeken over theologie, filosofie en natuurwetenschap versche-

nen geen advertenties.36 Familieleden van Nederlandse zeelieden brachten hun man, vader 

of zoon in brieven op de hoogte van het laatste nieuws en stuurden daarbij soms een exem-

plaar van de laatste krant mee.37 Door deze grote belangstelling voor hun product hadden 

krantenmakers in de Republiek, met name in Amsterdam, geen moeite zich staande te houden 

en regelmatig hoopte iemand te delen in de winst door een nieuwe krant op te richten.38 

Kranten waren ten tijde van het beleg van La Rochelle ondanks de concurrentie van andere 

media populair omdat ze het meest actuele nieuws zo snel mogelijk brachten en tegelijkertijd 

een toekomstverwachting gaven. 

1.2 Thriller op Ré  

De Courante speculeerde in het najaar van 1627 herhaaldelijk over de afloop van de Engelse 

invasie van Ré. Na hun landing hadden de Engelse troepen het Franse garnizoen van het eiland 

teruggedrongen tot in het fort Saint-Martin. Het leek een kwestie van tijd dat de Franse ver-

dedigers, onder leiding van gouverneur Jean de Toiras (1585-1636), zich overgaven aan Buc-

kingham. In de Courante van 21 augustus meldde Van Hilten dat de belegerden het niet lang 

uit zouden houden wegens een gebrek aan levensmiddelen binnen de muren.39 Twee weken 

later, op 4 september, stond in de krant dat de Engelsen een waterput hadden veroverd, waar-

door de Franse verdedigers het nog lastiger hadden gekregen.40 Op 11 september berichtte 

Van Hilten dat de Fransen met de Engelsen hadden afgesproken zich over te geven als ze bin-

nen een maand niet door hulptroepen waren ontzet.41 Krantenlezers hadden reden te ver-

wachten dat binnenkort het nieuws van de overgave van Saint-Martin zou arriveren. 

  De Courante van 18 september zette een streep door deze verwachtingen met het 

nieuws dat aan het begin van de maand Franse schepen het eiland en het fort hadden bereikt 

                                                      

36 Arthur der Weduwen, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700 (2 delen; Leiden 
2017) 79. 
37 Ibidem, 81-82. 
38 Ibidem, 15-32. 
39 Courante (21 augustus 1627). 
40 Courante (4 september 1627). 
41 Courante (11 september 1627). 
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en de verdedigers van hulptroepen en proviand hadden voorzien.42 Van Hilten, die lijkt te heb-

ben getwijfeld aan de authenticiteit van dit onverwachte bericht, schreef op 2 oktober:  

Op den 6. deser [maand] soude […] 13. Pattasen [kleine schepen] met victalie ende allerhande nootdrust in’t 

belegerde Fort op’t Eylandt S. Maerten [Ré] ghecomen zijn, welcke de siecken ende gequetsten daer uyt 

genomen hadden, ende weder te rugge ghekeert waren.43 

De krant van 9 oktober bevestigde dat Saint-Martin door vijftien Franse sloepen van levens-

middelen was voorzien, ‘soo dat de selve [verdedigers] het onghetwijfelt noch langhe sullen 

connen teghen houden’.44 De belofte dat de Fransen zich na een maand zouden overgeven 

was van de baan en het kon weer alle kanten op, want ‘de belegerde houden hun veel langer 

alsmen wel ghemeent hadde’.45 Lodewijk XIII liet troepen en schepen verzamelen om het fort 

te ontzetten, maar de Engelse belegeraars hadden aan rantsoen en oorlogsmateriaal geen 

gebrek.46  

 Op 23 oktober leek het voordeel weer bij de Engelsen te liggen toen de Courante schreef 

dat Toiras was gesneuveld en de belegerden zich hadden overgegeven.47 Dit bleek een gerucht 

toen een week later het nieuws kwam dat Saint-Martin opnieuw door sloepen was bereikt en 

van versterking was voorzien. Het fort zou daardoor genoeg voedsel binnen de muren hebben 

voor drie maanden onder beleg en Lodewijk, die op weg was naar La Rochelle, was van plan 

het binnen die tijd te ontzetten.48 Op 20 november berichtte de krant dat twee Franse regi-

menten op Ré waren geland en met de Engelse troepen hadden gevochten. De Engelsen had-

den kort daarvoor versterking gekregen uit Engeland, evenals een voorraad kolen voor over-

wintering op Ré. De Franse vloot, bijgestaan door Spaanse schepen, maakte zich in Bretagne 

klaar om de Engelsen te verdrijven. ‘Hoe het met ’t ontsetten sal afloopen,’ schreef de Cou-

rante van 9 november, ‘heeft men haest te vernemen, want het in corten soude moeten ge-

schieden.’49 

                                                      

42 Courante (18 september 1627). 
43 Courante (2 oktober 1627). 
44 Courante (9 oktober 1627). 
45 Courante (16 oktober 1627). 
46 Courante (2 oktober 1627). 
47 Courante (23 oktober 1627). 
48 Courante (6 november 1627). 
49 Courante (20 november 1627). 
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Op 27 november kwam het bericht dat aan het begin van de maand meer Franse troepen op 

het eiland waren geland en dat de Engelsen zonder succes een laatste bestorming van Saint-

Martin hadden uitgevoerd. In de confrontatie tussen de Engelse invasiemacht en de Franse 

ontzetters die daarop volgde, waren de troepen van Lodewijk de sterksten geweest. Buc-

kingham en zijn leger zouden zich van het eiland hebben teruggetrokken en Soubise zou zijn 

gesneuveld.50 Het nieuws van Soubises dood bleek onjuist, maar de Courante van 4 december 

bevestigde dat Buckingham en zijn vloot waren aangekomen in Plymouth en dat de Fransen 

de strijd om Ré hadden gewonnen. De krant bevatte een relatief lang verslag van de confron-

tatie tussen de Engelsen en de ontzetters, waaruit bleek dat de Engelsen zware verliezen had-

den geleden tijdens hun aftocht. ‘Van de Franschen,’ daarentegen, ‘zijnder weynich gheble-

ven, ghelijck den Leser in ’t gedruckte Exemplaer, ’t welcke hier beneffens is ghedruckt ende 

uytghegeven, sal connen sien’.51 

 Met die zin verwees Van Hilten naar een pamflet dat hij zelf had laten drukken. Het druk-

werk, getiteld Een generael en waerachtigh verhael van al 'tgheene datter op't eylandt de Ree, 

ofte Sint Martin ghepasseert is, was een Nederlandse vertaling van een Frans pamflet gedrukt 

in Parijs.52 Het verhaalt in tien pagina’s de slag om Ré vanaf de aankomst van Buckinghams 

vloot in juli tot het ontzet van Saint-Martin door het Franse leger in november. Van Hilten, die 

in 1627 geen drukpers bezat, liet het pamflet drukken door de drukker Richard Plater, een 

immigrant uit Engeland die deel uitmaakte van de Engelse gereformeerde gemeenschap in 

Amsterdam.53 Daarmee passeerde hij Aagje Jacobs, de weduwe van Joris Vezelaer, die elke 

week de Courante drukte. Van Hilten wilde het pamflet waarschijnlijk tegelijk met de zater-

dagkrant uitbrengen, zodat zijn vaste krantenlezers meteen een exemplaar van Een generael 

en waerachtigh verhael konden kopen. Omdat Jacobs haar handen vol had met de Courante 

schakelde Van Hilten Plater, die net als hij in de Beursstraat woonde, in voor de druk van het 

pamflet.54 

                                                      

50 Courante (27 november 1627). 
51 Courante (4 december 1627). 
52 Een generael en waerachtigh verhael van al 'tgheene datter op't eylandt de Ree, ofte Sint Martin ghepasseert 
is, sedert dat de coninck 'tselfde heeft doen ontsetten, en d’Engelschen daer af dryven (Amsterdam 1627). Knuttel 
3732. 
53 Keith L. Sprunger, Trumpets from the Tower: English Puritan Printing in the Netherlands, 1600-1640 (Leiden 
1994) 94-95. 
54 Ibidem, 95. 
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Met de publicatie van Een generael en waerachtigh verhael liet Van Hilten zien dat het nieuws-

verhaal over de Engelse invasie van Ré een einde had gekregen en was afgesloten. De maan-

den ervoor hadden de lezers van zijn Courante de ontwikkelingen op en rond het eiland kun-

nen volgen en op basis van zijn berichten hadden ze kunnen inschatten hoe het conflict zou 

aflopen. Nu was de uitslag bekend: de Fransen hadden het eiland weer in hun bezit, de Engel-

sen hadden verloren en waren terug in eigen land. Het verhaal had een einde en kon daardoor 

in een pamflet aan het publiek worden gepresenteerd. In deze situatie concurreerden de Cou-

rante en Een generael en waerachtigh verhael niet met elkaar, maar vulden ze elkaar aan als 

complementaire media. Van Hilten was zich van dit feit bewust en benutte de kans te verdie-

nen aan een supplement bij zijn zaterdagkrant. Een jaar later deed hij hetzelfde toen een lan-

ger en gewichtiger nieuwsverhaal een conclusie bereikte: dat over het beleg van La Rochelle. 

1.3 La Rochelle: overgave of ontzet? 

In september 1627 werd het nieuwsvolgers in de Republiek duidelijk de strijd om Ré de nabij-

gelegen stad La Rochelle niet ongemoeid zou laten. Op 11 september plaatste Van Hilten het 

bericht dat Lodewijk XIII en het parlement van Parijs hadden besloten La Rochelle te belege-

ren, omdat de inwoners van de stad de Engelse invasiemacht alle vrijheid hadden gegeven en 

hulp zouden hebben geboden.55 La Rochelle zou zonder steun vroeg of laat op de knieën wor-

den gedwongen door het leger van Lodewijk, maar met Ré als uitvalsbasis kon een Engels leger 

de stad ontzetten. De meeste aandacht in de berichten ging daarom uit naar de gebeurtenis-

sen op het eiland, waarvan de naam bij het lezerspubliek bekend was van de bezetting door 

Soubise in 1625. Toen was gebleken dat Ré in Franse handen zou blijven en de Engelse vloot 

naar Engeland was teruggekeerd, gingen sommige nieuwsvolgers ervanuit dat La Rochelle zich 

snel zou overgeven aan de koning. Op 20 december 1627 vroeg de Amsterdamse koopman 

Joost Brasser (fl. 1623-1630) in een brief aan rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645), die 

op dat moment wegens zijn afwijkende religieuze opvattingen in ballingschap in Parijs 

woonde, ‘off die van Roschel haer noch niet aen haeren coninck begeren te subjecteren’.56 

 De overgave van de stad liet echter bijna een jaar op zich wachten. Een bericht in de Cou-

rante van 15 januari 1628 vermeldde Lodewijks vastberadenheid La Rochelle te veroveren, 

                                                      

55 Courante (11 september 1627). 
56 The Correspondence of Hugo Grotius (2009), 1205. 1627 december 20. Van J. Brasser. 
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maar de inwoners van de stad bleven, ondanks de Engelse nederlaag op Ré, hopen op ontzet.57 

De redenen voor La Rochelles verzet konden nieuwsvolgers in de Republiek inmiddels lezen in 

het pamflet Manifeste off Ontdeckinghe der Oorsaecken ende Redenen die van Rochelle mo-

verende Wapenen te gebruycken, en haer te voeghen by die van de Coninck van Groot-Britan-

nien. Dit pamflet was volgens het titelblad een vertaling van de Franse uitgave van de stads-

raad van La Rochelle.58 Volgens de Courante liet Karel I na de terugkeer van Buckingham een 

nieuwe vloot uitrusten om La Rochelle te ontzetten: ‘tsuxes sal den tijt leeren.’59 In Parijs wist 

men zeker dat de Engelsen de stad niet zouden ontzetten of van extra levensmiddelen voor-

zien. De Courante van 20 mei 1628 berichtte dat mensen daar zelfs geld op inzetten.60 

 Alleen de Engelsen konden voorkomen dat Lodewijk de stad zou innemen. Van Hilten 

hield het nieuws over de Engelse vloot daarom scherp in de gaten, zodat hij, als de vloot op-

nieuw bij La Rochelle zou aankomen, dit belangrijke nieuwsfeit niet zou missen. Toen in mei 

geruchten rondgingen dat de Engelsen de stad hadden ontzet, plaatste hij dat in de Cou-

rante.61 De Engelsen zouden met veertig schepen bij La Rochelle zijn aangekomen, wat voor 

verslagenheid had gezorgd in het Franse leger, waarna de Engelsen de stad hadden ontzet. 

Het gewichtige nieuws stond in een bulletin uit Parijs, dat als bron een koerier uit het leger 

voor La Rochelle noemde. Het bericht was echter voorbarig en een week later moest Van Hil-

ten zijn ongelijk toegeven:  

’t Vervolght niet, dat ’t Enghelsche secours tot Rochelle is aenghecomen, maer ter contrarie, dat deselve 

Schepen, diemen meende dat d’Engelsche waren, Fransche Schepen zijn om te laten sincken [in de haven om 

die te blokkeren voor vaarverkeer].62 

Begin juni arriveerden in Amsterdam opnieuw berichten dat de Engelsen bij La Rochelle waren 

aangekomen, maar dit keer was Van Hilten voorzichtiger met het trekken van conclusies. In 

Parijs waren eind mei tegenstrijdige berichten binnengekomen: sommigen zeiden dat de Fran-

sen de aanval van de Engelsen hadden afgeslagen, volgens anderen was de aanval juist gelukt 

en La Rochelle ontzet. Van Hilten durfde nog geen uitspraak te doen en verzekerde zijn lezers 

                                                      

57 Courante (15 januari 1628). 
58 Manifeste, off ontdeckinghe der oorsaecken ende redenen die van Rochelle moverende de vvapenen te ge-
bruycken, en haer te voeghen by die van de coninck van Groot-Britannien ([1627]). Knuttel 3730. 
59 Courante (15 januari 1628). 
60 Courante (20 mei 1628). 
61 Courante (13 mei 1628). 
62 Courante (20 mei 1628). 
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ervan dat ze spoedig meer zouden horen.63 Een week later meldde de Courante met zekerheid 

dat de Engelse vloot om onbekende redenen was vertrokken, zonder een poging te hebben 

gedaan de stad te ontzetten.64 Van Hiltens concurrent Broer Jansz had wel een verklaring pa-

raat: ondanks het expliciete bevel van Karel I ‘het uyterste tot ontset te wagen’, achtte de 

commandant van de Engelse vloot de kans dat een aanval succesvol zou aflopen te klein.65  

 Na het vertrek van de Engelsen was volgens de Courante ‘aen ’t ontset grootelijcks te 

twijfelen, ende te vreesen, datse het eer langhe sullen moeten overgeven’.66 De voedselvoor-

raden van de stad raakten op en inwoners kozen ervoor de stad te verlaten, hopend op Lode-

wijks genade. In september bereikten de ooggetuigenverslagen van deze mensen over de hon-

gersnood binnen de muren de Republiek. De Courante van 23 september gaf de getuigenis 

van ‘een Jonghman uyt Rochelle’, die verklaarde dat de voedselprijzen in de stad tot exorbi-

tante bedragen waren opgelopen. De mensen stilden hun honger met dierenhuiden en plan-

tenwortels en de man zelf had drie weken geen brood gegeten. Een van de Nederlanders in 

de stad was overleden.67 Ook Broer Jansz’ Tijdinghen uyt Verscheyde Quartieren (1619-1671) 

berichtte over de hongersnood en sprak de verwachting uit dat La Rochelle binnenkort ge-

dwongen zou zijn zich over te geven. De verdedigers hadden echter opnieuw de belofte ge-

kregen dat de Engelsen ze zouden ontzetten en streden door met hernieuwde hoop.68 

 De Engelse vloot ondernam in oktober 1628 een laatste poging de stad te ontzetten. De 

Courante van 14 oktober berichtte dat aan het begin van de maand Engelse brandschepen de 

dijk hadden opgeblazen die de Fransen hadden gebouwd om de haven af te sluiten. Op 4 ok-

tober zouden de Engelsen de stad hebben bereikt.69 Dit nieuws, dat Van Hilten had vernomen 

uit onder andere Calais en Zeeland, bleek onjuist, want een week later kwam het bericht uit 

Parijs dat de Engelsen de dijk twee keer hadden aangevallen maar met grote verliezen waren 

afgeslagen.70 De vloot bleef voor de stad liggen maar hield zich stil. De Engelsen hadden geen 

hoop meer op een succesvolle ontzetpoging, waarna ook de inwoners van de stad de wil om 

door te vechten verloren. Op 28 oktober gaven ze zich over aan Lodewijk. In de Republiek 

                                                      

63 Courante (3 juni 1628). 
64 Courante (10 juni 1628). 
65 Tijdinghen uyt verscheyde Quartieren (10 juni 1628). 
66 Courante (17 juni 1628). 
67 Courante (23 september 1628). 
68 Tijdinghen (30 september 1628). 
69 Courante (14 oktober 1628). 
70 Courante (21 oktober 1628). 



 LA ROCHELLE IN EEN MULTIMEDIAAL NIEUWSLANDSCHAP 17 

 

bleef men tweeënhalve week onzeker over de afloop van het beleg. Op 9 november schreef 

de predikant Johannes Uytenbogaert (1557-1644) vanuit de Republiek aan Hugo de Groot: 

Van Rochelle is hyer soo onseecker ende verscheyden tijding, dat men sich daerover moet verwonderen. 

Eerst was het over, nae ontset; weder had het de coninck; daernae, dat tusschen Vranckrijck ende Engellandt 

getracteert [over een vredesovereenkomst onderhandeld] wierdt ende dat Rochel daerin begrepen soude 

werden, […] Nu seydt men, dat de coninck in Rochelle gecomen soude zijn den 22 October ende dat tot Rouen 

soude geviert sijn; - 't is all onseecker.71 

De Courante van 18 november maakte een einde aan de verwarring met de bevestiging dat La 

Rochelle zich op 28 oktober had overgegeven. Van Hilten plaatste de eerste vier artikelen van 

de vredesovereenkomst tussen de stad en de koning, die bepaalden dat de inwoners van de 

stad hun lijf, goed en religie mochten behouden.72 Hij verwees zijn lezers door naar een pam-

flet waarin het volledige akkoord te lezen was.73 Nu de stad weer vrij toegankelijk was, kwa-

men de verslagen over de ervaringen van de belegerden binnen, waarvan Van Hilten enkele 

plaatste in de krant van 2 december.74 Jansz markeerde het einde van dit langlopende nieuws-

verhaal met de publicatie van het pamflet Warachtich verhael, van de lanckduyrige belege-

ringh der Stad Rochelle. Het pamflet beschrijft het einde van het beleg van de stad en de hon-

gersnood en ellende binnen de muren.75 

1.4 Beeld en geluid 

Schoolmeester David Beck volgde vanuit Arnhem het nieuws over La Rochelle en de religieuze 

conflicten in Frankrijk en schreef daarover in zijn dagboek. In maart 1628 las hij een pamflet 

van de hand van hugenotenleider Rohan, waarin die zijn motieven om tegen Lodewijk XIII in 

opstand te komen uiteenzette. In mei las hij in de krant het onjuiste bericht dat La Rochelle 

was ontzet.76 Tegenover deze twee momenten waarop Beck over La Rochelle las, vermeldt hij 

                                                      

71 Grotius, 1331. 1628 november 9. Van J. Wtenbogaert. 
72 Courante (18 november 1628). 
73 Mogelijk: Articulen door den koningh gheaccordeert, aen syn onderdanen van de stadt van Rochelle ([1628]). 
Knuttel 3785. Het titelblad van dit pamflet vermeldt geen drukker, uitgever, plaats of jaartal, dus is het mogelijk 
dat dit niet het pamflet is dat Van Hilten uitgaf. In dat geval is Van Hiltens pamflet niet overgeleverd. 
74 Courante (2 december 1628). 
75 VVarachtich verhael, van de lanckduyrige belegeringh der Stadt Rochelle (Amsterdam 1628). Knuttel 3783. 
76 David Beck, Mijn voornaamste daden en ontmoetingen. Dagboek van David Beck, Arnhem 1627-1628. Jeroen 
Blaak ed. (Hilversum 2014) 160; Henri de Rohan, Manifeste van den hertogh van Rohan, pair van Vranckrijck: 
inhoudende 't recht, de redenen en motiven, hem beweghende hulpe van den coninck van Groot-Britannien te 
versoecken, ende wapenen tot bescherminge vande gereformeerde religie in Vranckrĳck (Nîmes [1627]). Knuttel 
3780. Door Knuttel onjuist gedateerd op 1626. 
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vijf keer dat iemand hem een nieuwtje over La Rochelle had verteld. In november 1627 hoorde 

Beck van een kennis dat de Engelsen van het eiland Ré waren verdreven voordat de Courante 

van Van Hilten dat nieuwsfeit publiceerde.77 Een maand later vertelde dezelfde kennis hem 

over ‘verlichtingen vant benoude Rochelle’.78 In april 1628 hoorde Beck thuis dat La Rochelle 

was ontzet, in september op straat van de Arnhemse predikant Daniël Larenus (1585-na 1665) 

en in oktober in de kroeg.79 De strijd om Ré en het beleg van La Rochelle waren regelmatig 

onderwerp van gesprek in Becks sociale kring. In oktober 1627 voerde hij een lang gesprek 

over ‘den avontueren des hertogs van Soubise’ met een in zijn huis ingekwartierde Franse 

soldaat in dienst van de Republiek. In maart en oktober 1628 besprak hij de conflicten in Frank-

rijk met zijn vrienden en familie.80 

 Andere bronnen bevestigen dat mensen in de Republiek over La Rochelle hoorden en 

spraken. Op 13 augustus 1627 schreef De Groots vrouw Maria van Reigersberch, die op dat 

moment in Den Haag was, aan haar man dat al enige tijd geruchten rondgingen over oorlog 

tussen Engeland en Frankrijk, wat De Groots laatste brief had bevestigd. De Engelse ambassa-

deur in Den Haag had volgehouden dat de vloot die begin juli was uitgevaren niet naar Frank-

rijk zou gaan, maar dat bleek een verdraaiing van de waarheid. Sommige mensen twijfelden 

of de inwoners van La Rochelle een verbond hadden gesloten met de koning van Engeland, 

maar Van Reigersberch geloofde niet dat de Engelsen een vloot zouden sturen zonder eerst 

met de stad te hebben overlegd.81 

 Terwijl krantenmakers en drukkers nieuwsvolgers in de Republiek iets te lezen gaven, cre-

eerden prentenmakers een beeld bij wat mensen hoorden en lazen over La Rochelle. Het ate-

lier van Frans Hogenberg (1535-1590) in Keulen drukte in 1627 een plattegrond van Ré (bijlage 

1), die gezien de Nederlandse opschriften onder andere voor een Nederlands publiek bedoeld 

was. Aan de rechterrand van de kaart zijn de kustlijn en La Rochelle weergegeven.82 Op het 

eiland zijn de forten La Prée en Saint-Martin, waar de Franse verdedigers zich van juli tot no-

vember 1627 verschansten, duidelijk zichtbaar. Inzetten aan de linkerkant van de prent geven 

                                                      

77 Beck, Dagboek, 123. 
78 Ibidem, 134. 
79 Ibidem, 167, 191, 198. 
80 Ibidem, 110, 160, 196. 
81 Grotius, 1164. [1627] augustus 13. Van Maria van Reigersberch. 
82 Atelier van Frans Hogenberg, Kaart van het eiland Ré bij La Rochelle (Keulen 1627). Rijksmuseum, RP-P-OB-
78.785-396, h 247 mm × b 330 mm (bijlage 1). 



 LA ROCHELLE IN EEN MULTIMEDIAAL NIEUWSLANDSCHAP 19 

 

de forten gedetailleerd weer. Bij de zuidoostelijke punt van het eiland liggen schepen met de 

Engelse vlag voor anker. Op de kust, nabij de schepen, marcheren soldaten met Engelse vaan-

dels. Hiermee wordt de landing van de Engelse troepen in juli 1627 weergegeven.  

 Kanonnen beschieten het fort Saint-Martin, in het midden van het eiland. Schepen om-

singelen de waterkant van het fort. Hiermee wordt de Engelse belegering van Saint-Martin 

weergegeven. De Keulse kaart van Ré geeft dus een beeld bij belangrijke nieuwsfeiten waar-

over men in de Republiek had gehoord: de landing van de Engelsen en de belegering van Saint-

Martin. Andere belangrijke momenten in het nieuwsverhaal van de Engelse invasie van Ré zijn 

niet weergegeven, zoals de bevoorrading van Saint-Martin door Franse sloepen, de landing 

van het leger van Lodewijk XIII en de aftocht van de Engelsen. De kaart is dus waarschijnlijk 

gedrukt voordat het verhaal van de Engelse invasie van Ré zijn conclusie had bereikt. 

 In Amsterdam speelden prentenmakers eveneens in op de aandacht voor het beleg van 

La Rochelle. Een kaart van de Amsterdamse prentenmaker Claes Jansz. Visscher (ca. 1587-

1652) laat de belegering van de stad zien (bijlage 2).83 In het centrum van de plattegrond ligt 

de stad, omsingeld door forten en loopgraven van het koninklijke leger. De kaart vermeldt de 

namen van de forten, zoals het fort Saint-Louis. Soldaten bevolken de bolwerken van de stad 

en de loopgraven van de belegeraars. In de haven van La Rochelle liggen kleine schepen voor 

anker. Een dijk van scheepswrakken blokkeert de haven, al vermeldt de kaart dat de bouw van 

deze ‘Schipbrugge’ door de koning is bevolen maar bijna onmogelijk te bouwen is. Drie zee-

schepen liggen voor de afgesloten ingang van de haven voor anker. De belegeraars beschieten 

deze schepen vanaf de kust met kanonnen. Een inzet toont de wijdere omgeving rond La Ro-

chelle met de eilanden Ré en Oléron. De kaart geeft dus een beeld bij het nieuws dat nieuws-

volgers in de Republiek over het beleg van La Rochelle hoorden en lazen. 

1.5 Complementaire nieuwsmedia 

Pettegree stelt dat kranten tot in de achttiende eeuw leden onder de concurrentie van geves-

tigde media als pamfletten, die het nieuws in een aantrekkelijkere vorm presenteerden.84 Dit 

was niet het geval bij de nieuwsvoorziening over het beleg van La Rochelle in de Republiek. 

De krant was een geschikter medium voor nieuwsverhalen die hun conclusie nog niet hadden 

                                                      

83 Atelier van Claes Jansz. Visscher, Kaart van het beleg van La Rochelle, 1627-1628 (Amsterdam 1628). Rijksmu-
seum, RP-P-OB-81.167A, h 296 mm × b 408 mm (bijlage 2). 
84 Pettegree, The Invention of News, 8-11, 363-367. 
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bereikt dan het pamflet. De kranten van Van Hilten en Jansz hielden hun lezers op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen rond La Rochelle en gaven op basis daarvan hun verwachting 

over de afloop van de strijd om Ré en het beleg van de stad. Zodra een verhaal een einde had 

gekregen, brachten de krantenmakers pamfletten uit die aangaven dat het onderwerp niet 

meer tot het lopende nieuws behoorde. Pamfletten stelden daarnaast nieuwsvolgers op de 

hoogte van de context van het conflict en de motieven van de belangrijkste spelers waarvoor 

in de krant geen plaats was. Prenten schiepen een beeld bij het nieuws dat mensen lazen en 

hoorden. Prenten, pamfletten en kranten concurreerden dus niet om de aandacht van de 

nieuwsvolger, maar vulden elkaar aan en creëerden samen een commerciële nieuwsmarkt die 

de menselijke nieuwsgierigheid op verschillende manieren voedde en versterkte.



 

 

2. PROPAGANDA EN PUBLIEKE OPINIE IN  

ENGELAND, FRANKRIJK EN DE REPUBLIEK 

2.1 Poging tot controle in Engeland 

Toen het conflict tussen Engeland en Frankrijk in de zomer van 1627 begon, hadden Karel I en 

zijn favoriet Buckingham slechte ervaringen met de pers achter de rug. Karel, die in 1625 ko-

ning was geworden, liet in de eerste twee jaar van zijn regering drukkers relatief vrij, in de 

hoop dat de nieuwsfeiten voor zichzelf zouden spreken. Dat deden ze, maar niet in het voor-

deel van Karel en zijn ministers. Zo stuurde Karel in 1625 een expeditieleger naar de Neder-

landen om het door de Spanjaarden belegerde Breda te ontzetten, maar de slecht uitgeruste 

Engelse troepen kwamen te laat aan om de overgave van de stad op 5 juni te voorkomen. 

Datzelfde jaar leende de Engelse regering schepen uit aan Lodewijk XIII, die ze gebruikte om 

Soubise van Ré te verdrijven, tot onvrede van de puriteinen in het Engelse parlement. In ok-

tober 1625 leidde Buckingham een Engels-Nederlandse vloot naar de Spaanse havenstad Cá-

diz, maar de operatie eindigde in een vernederende nederlaag. De hertog kreeg ook de schuld 

van de nederlaag van het protestantse leger in Duitsland in de Slag bij Dessau in april 1626 en 

boette sterk in aan populariteit onder de Engelse bevolking.85 

 Tijdens de expeditie naar Ré in 1627 probeerden Karel en Buckingham het beeld dat van 

hen zou ontstaan in de media te beïnvloeden. Het pamflet dat Buckingham uitbracht over de 

beweegredenen van zijn koning was onderdeel van deze poging zijn imago te verbeteren.86 

Kranten speelden daarin ook een rol. In 1620 waren de eerste Engelstalige kranten in Londen 

verschenen, aanvankelijk directe vertalingen van de Nederlandse kranten van Van Hilten en 

Jansz. Kort daarop publiceerden drukkers in Londen, zoals Nathaniel Butter (overl. 1664), hun 

eigen kranten, in een andere, op pamfletten geïnspireerde vorm.87 Tijdens de expeditie naar 

Ré censureerde de Engelse regering deze krantenmakers en gaf ze de boekverkoper Thomas 

Walkley (fl. 1618-1658) de opdracht een krant uit te brengen die het Engelse lezerspubliek op 

                                                      

85 Jane E. E. Boys, London’s News Press and the Thirty Years War (Woodbridge 2011) 210-214. 
86 Villiers, Openbare verklaringe. 
87 Pettegree, The Invention of News, 194-197. 
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de hoogte hield van de gebeurtenissen op Ré.88 Walkley was waarschijnlijk betrokken bij de 

publicatie van de Nederlandse vertaling van Buckinghams Openbare verklaringe: de titelpa-

gina van het pamflet vertoont een houtsnededruk van een kinderhoofd met adelaarsvleugels, 

een verwijzing naar de naam van Walkleys boekwinkel in Londen, The Eagle and Childe.89 

 Ondanks de censuur en actieve sturing van berichten door de Engelse overheid verscheen 

in de Republiek een pamflet met korte gedichten die de spot dreven met Buckingham en zijn 

expeditie.90 De spotversjes waren vertalingen van gedichten die in Engeland circuleerden.91 

Een van de gedichten voorspelt ironisch dat Buckinghams expeditie een triomftocht door heel 

Europa zal worden, waarop hij de verloren bezittingen van de Engelse kroon in Frankrijk, zoals 

Normandië en Aquitanië, zal heroveren. Vervolgens zou hij over de Alpen trekken om de 

Duitse keizer te dwingen Bohemen terug te geven aan de protestanten, om ten slotte de paus 

te bekeren tot het protestantisme en rijkdommen uit Oost-Indië naar Engeland te brengen.92 

Een ander gedicht suggereert dat de strijd tegen Frankrijk en Spanje een smoes is die verhult 

dat Buckingham in het buitenland op zoek gaat naar vrouwen die aan zijn seksuele behoeften 

voldoen.93 Het laatste gedicht, geschreven na de nederlaag op Ré, adviseert de hertog zijn rol 

in de regering van het land op te geven en vraagt hem of zijn katholieke gebeden hem hebben 

geholpen. De laatste versregel is een sneer: ‘Drie dingen hebben al u Tytels doen vervliegen/ 

Uwe Verradery, u Blooheyt, u Bedrieghen.’94 In de Republiek volgde men dus de publieke af-

gang van de hertog van Buckingham, die in augustus 1628 door een van zijn officieren werd 

vermoord. 

2.2 Koning en katholicisme in Frankrijk 

In Frankrijk sloten de media zich aan bij het beeld dat Lodewijk XIII en Richelieu van het beleg 

van La Rochelle verspreidden. Dat was voor een belangrijk deel het gevolg van sturing door de 

overheid. Richelieu had de kracht van de drukpers en publieke opinie leren kennen toen in 

                                                      

88 Boys, London’s News Press, 215-219; Cogswell, ‘“Published by Authoritie”’, 9-16. 
89 Villiers, Openbare  verklaringe. 
90 Satyra of spot-veersen over de heen-reyse, en vvederkomste, vanden hertoch van Bockingam, naer ’t eylandt 
van Ree, ofte Sinte Marten (1628). 
91 Alastair Bellamy en Andrew McRae eds., ‘Early Stuart Libels: an edition of poetry from manuscript sources’, 
Early Modern Literary Studies Text Series 1 (2005) Oii2, Oii5, Oii12. 
92 Ibidem, 4.  
93 Ibidem, 5. 
94 Ibidem, 1-3. 
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1617, aan het begin van zijn politieke carrière, de koninklijke favoriet Concino Concini (1575-

1617) werd vermoord, nadat pamfletschrijvers hem drie jaar zwart hadden gemaakt. De ‘pam-

fletoorlog’ van 1614 tot 1617 leidde tot invoering van strikte censuurregels in Frankrijk in 

1618, die Richelieu in 1626 aanvulde met een edict. Alle teksten moesten voor publicatie door 

de koninklijke raad worden goedgekeurd. Op het anoniem publiceren van een pamflet of het 

verspreiden van een verboden pamflet stond de doodstraf.95 

 Met deze maatregelen voorkwam de Franse overheid de verspreiding van ongewenste 

interpretaties van het conflict rond Ré en La Rochelle. Lodewijk ondernam daarnaast actie om 

zijn beweegredenen en zienswijze aan zijn onderdanen bekend te maken. Het pamflet Een 

generael en waerachtigh verhael van al 'tgheene datter op't eylandt de Ree, ofte Sint Martin 

ghepasseert is, dat Van Hilten in december 1627 naast zijn zaterdagkrant uitgaf, was een ver-

taling van een Frans origineel gedrukt in Parijs, volgens het titelblad uitgebracht in opdracht 

van de koning.96 Het pamflet presenteert de invasie vanuit een pro-Frans oogpunt. De eerste 

alinea beschrijft hoe Lodewijk had gehoopt de zomer jagend door te brengen, maar dat op-

standige onderdanen en onbetrouwbare buitenlanders de vrede in zijn staat hadden ver-

stoord. De koning nam zich, ondanks zijn slechte gezondheid, voor de vrede te herstellen door 

de Engelsen te verdrijven en de hugenoten te onderwerpen.97 Het pamflet beschrijft uitvoerig 

hoe Lodewijk dat plan succesvol uitvoerde, met nadruk op zijn moed, vroomheid en scherpe 

beoordelingsvermogen. Het pamflet duidt La Rochelle aan als ‘een rebellige stadt vereenight 

met een uytheemsche Factie’ en benoemt de ‘overdadigh manhaftighe Raeden, van mijn Heer 

de Cardinael van Richelieu’.98 De laatste zin van het verhaal maakt duidelijk dat het optreden 

van de koning essentieel was geweest voor de Franse overwinning op Ré: ‘Dese enterprinse is 

voorghevallen door ’s Conincks resolutie, beleyt door sijn oordeel, ende volbrocht door sijn 

goede Fortuyne.’99 Alles zou echter voor niets zijn geweest als God de vroom katholieke ko-

ning geen herstel van zijn ziekte had gegund.100 

                                                      

95 Jeffrey K. Sawyer, Printed Poison: Pamphlet Propaganda, Faction Politics, and the Public Sphere in Early Seven-
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98 Ibidem, 2. 
99 Ibidem, 11. 
100 Ibidem, 3. 
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In juni 1628 publiceerde Van Hilten opnieuw een vertaling van een Frans pamflet over de re-

ligieuze oorlogen in Frankrijk. Het pamflet beschrijft de strijd tussen hugenoten en katholieken 

in het zuiden van Frankrijk die tegelijk met het beleg van La Rochelle plaatsvond. Terwijl Sou-

bise met de Engelsen vocht op Ré, bracht zijn broer Rohan in de regio Languedoc rond Tou-

louse een leger op de been. Hij vestigde zijn hoofdkwartier in de stad Nîmes. Lodewijk droeg 

de katholieke edelman Hendrik van Condé (1588-1646) op Rohans opstand neer te slaan. 

Condé voerde deze taak met ijver en wreedheid uit. Steden die hij veroverde of die vrijwillig 

de poorten voor hem openden liet hij plunderen en platbranden, als straf voor hun rebellie en 

in een poging Frankrijk van het protestantisme te zuiveren. Zijn strategie werkte averechts: 

door het wrede optreden van Condé sloten steden die eerst trouw aan de koning waren ge-

bleven, zoals Montauban en Castres, zich alsnog aan bij de opstand van Rohan.101 

 In het voorjaar van 1628 besteedde Van Hilten in zijn Courante naast het beleg van La 

Rochelle aandacht aan het religieuze conflict in het zuiden van Frankrijk. Op 8 april berichtte 

de krant over de inname van de opstandige stad Pamiers en het bloedbad dat Condé daar 

aanrichtte. Van Hilten becommentarieerde dat de burgers van Pamiers dit onheil over zichzelf 

hadden afgeroepen: 

Dit ongeluck is de Burgeren [van Pamiers] door cleynmoedigheyt overghecomen, want Monsieur de Rohan 

was aen ‘tmarcheren om hun te ontsetten, maer dit vernemende, is weder te rugghe ghetrocken.102 

Op 3 juni kwam het nieuws van de plundering van de stad Réalmont, die Condé begin mei had 

ingenomen.103 Op 24 juni plaatste Van Hilten een relatief uitgebreid verslag van de belegerin-

gen van Saint-Sever-du-Moustier en Castelnau-de-Brassac die hadden plaatsgevonden tussen 

10 en 20 mei.104 Het verslag sloot af met een verwijzing naar het pamflet Waerachtigh Verhael 

van het ghene by de Prince van Conde teghens Monsievr de Rohan in Languedoc uytgherecht 

is, dat Van Hilten zelf had uitgebracht.105 

 Het pamflet over de strijd in de Languedoc bestaat uit drie delen. Het eerste beschrijft in 

een halve pagina het bloedbad in Pamiers in maart 1628, het tweede in twee pagina’s de 
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inname van de steden Lacaune en Saint-Sever en het derde in drie pagina’s de inname van 

Brassac en Castelnau. De laatste twee delen zijn samenvattingen van twee Franse pamfletten, 

gedrukt in Parijs met toestemming van de Franse autoriteiten.106 Het eerste deel over Pamiers 

is waarschijnlijk een toevoeging van Van Hilten zelf. Het begint met een korte uitleg over de 

context van het verhaal: terwijl Lodewijk La Rochelle belegert, rukt Condé in de Languedoc op 

tegen Rohan. De lafheid van de burgers van Pamiers is net als in de beschrijving in de Courante 

van 8 april een thema. De protestantse edelman en legerleider Claude de Gabriac, heer van 

Beaufort (overl. 1628), ‘zijnde een goet Soldaet’, was naar de stad getrokken om de burgers 

te waarschuwen voor de wreedheid van Condé. De inwoners stuurden Beaufort en zijn troe-

pen weg en gaven zich vrijwillig over aan de prins.107 Dat had gruwelijke gevolgen: 

So haest als de Stadt versekert was, hebben de Soldaten begonnen te plonderen, ende alles sonder onder-

scheyt van Mannen ende Vrouwen te vermoorden, gheen achtinge op de minderjaricheyt van d’een of d’an-

der draghende: wel 300. Vrouwen, siende dat sy de Furie van de Soldaten niet ontgaen conden, spronghen 

in ‘twater, ende verdroncken.108 

Beaufort werd buiten de stad gevangen genomen en in Toulouse onthoofd. Uit de beschrijving 

van Van Hilten spreekt naast de afkeer van het geweld van de katholieke fanaticus Condé de 

moraal dat de stad Pamiers gestraft was voor hun verzuim hun religievrijheid te verdedigen. 

 In het tweede gedeelte van het pamflet verandert de toon. Over Condé wordt positief 

geschreven, terwijl Rohan en de hugenoten worden aangeduid als rebellen: 

De Yver in Godtsdienst, ende de genegentheyt die hy [Condé] sijn Coninck toedroech, deden hem najaghen, 

alle occasien om de Rebellen te dempen.109 

De sectie beschrijft hoe de leider van het garnizoen van Saint-Sever veinsde de stad te willen 

overgeven aan Condé, in een poging tijd te winnen om de stad te versterken om een beleg te 

kunnen doorstaan. Toen de getergde Condé beleg sloeg, besloten de inwoners de stad in 

brand te steken in plaats van de prins om genade te smeken. Volgens het pamflet was het 

daarentegen de moed van Condé die de doorslag gaf bij de inname van Saint-Sever.110 In de 
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beschrijving van de slag om Castelnau in het derde gedeelte van het pamflet worden de ver-

dedigers van de stad omschreven als ‘de vijand’ en de soldaten van Condé als ‘de onzen’.111 

De verschillen in toon laten zien dat Van Hilten de originele Franse teksten voor een gedeelte 

rechtstreeks kopieerde. Hij voegde een eigen sectie toe om zijn klanten een coherent nieuws-

verhaal te bieden dat aansloot op wat ze in de Courante hadden gelezen. In het gedeelte dat 

hij toevoegde, presenteerde hij al dan niet bewust een ander perspectief op de veldtocht van 

Condé dan de Franse pamfletten die hij vertaalde.  

 Na de overgave van La Rochelle in oktober 1628 probeerden Lodewijk XIII en Richelieu de 

berichtgeving in Frankrijk opnieuw te sturen. Op de dag van de overgave stuurde Lodewijk 

brieven naar de aartsbisschop en het stadsbestuur van Parijs, waarin hij hen opdroeg het 

nieuws aan de bevolking bekend te maken. Ze lieten hun brieven drukken en publiceren en 

ook de artikelen van de vredesovereenkomst verschenen in druk.112 Deze publicaties waren 

het begin van grootschalige media-aandacht in Parijs voor de koning en zijn overwinning op 

La Rochelle, waaraan naast de overheid particulieren en geestelijke organisaties zoals de je-

zuïeten bijdroegen. De belangrijkste thema’s in de Parijse pamfletten waren de compleetheid 

van Lodewijks overwinning, zijn genade voor de opstandelingen en de ellende die de inwoners 

van La Rochelle tijdens het beleg hadden geleden.113 

 Van Hilten en Jansz gebruikten deze Parijse pamfletproductie om in te spelen op de vraag 

naar nieuws over La Rochelle op de Nederlandse markt. Van Hilten gaf naast de Courante van 

18 november 1628 een vertaling van de vredesovereenkomst uit.114 In diezelfde periode pu-

bliceerde Broer Jansz het pamflet VVarachtich verhael van de lanckduyrige belegeringh der 

Stadt Rochelle, waarin de artikelen van de vrede zijn verweven in een lopend verhaal.115 Het 

pamflet beschrijft hoe de Engelsen gedeputeerden van La Rochelle vertelden dat ze de stad 

ondanks hun belofte niet zouden kunnen ontzetten en dat de gedeputeerden vervolgens Lo-

dewijk namens de inwoners van de stad smeekten om genade. De vredesartikelen tonen aan 
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dat de koning de stad inderdaad vergevingsgezind was. Vervolgens gaat het pamflet in op de 

catastrofale gevolgen van het lange beleg voor de stad:  

Geduyrende de belegering, warender gestorven vijfthien duysent mensche[n], ende twee derde parten [daar-

van] van honger: in de laeste Maenden stiervender 80. 90. en 100. s’daechs. […] Vele warender die in twee 

Maenden gheen Broot geproeft hadden dan int ghebruyck vant Heylige Avont-mael. Meest die gestorven 

waren hadden in vier Maenden gheen Broot ghesien.116 

De inhoud van Jansz’ pamflet komt overeen met de belangrijkste thema’s in de Parijse pam-

fletten over de overgave van La Rochelle, maar niet volledig. Zo bericht het pamflet dat de 

inwoners niet klaagden over de honger die zij leden, omdat ze geloofden dat God door middel 

van dit beleg hun standvastigheid testte en dat ze, als ze zouden sterven, martelaren voor de 

gereformeerde religie zouden worden.117 De laatste alinea vergelijkt het beleg van La Rochelle 

en het lijden van de inwoners met het beleg van Jeruzalem in 70, ‘en dat alleen om haer Reli-

gie’.118 Van Hilten en Jansz baseerden hun pamfletten over de religieuze conflicten in Frankrijk 

dus op de door de Franse overheid gecontroleerde Parijse pers, maar namen de tekst en the-

matiek daarvan niet letterlijk over. De censuur in Frankrijk had daarmee invloed op de ge-

drukte media in de Republiek, maar de vertaalslag van de Nederlandse nieuwsmakers deed 

een deel van die invloed teniet. 

2.3 De stem van de hugenoten 

Lodewijk en zijn regering probeerden La Rochelle, Rohan en Soubise af te schilderen als trou-

weloze rebellen en de koning van Engeland als een buitenlandse macht die de vrede van de 

Franse staat verstoorde. De hugenoten presenteerden een andere interpretatie van het con-

flict rond Ré en La Rochelle. Toen La Rochelle zich in september 1627 aansloot bij de Engelsen 

en gevechten tussen de stad en het koninklijke leger begonnen, liet de stadsraad een manifest 

drukken waarin haar beweegredenen voor deze daad uiteen werden gezet. Het pamflet ver-

scheen ook in het Nederlands.119  

 Het pamflet betoogt dat La Rochelle niet rebelleert tegen de koning, maar zich uit nood-

zaak verdedigt tegen de agressie van koninklijke raadgevers. De inwoners van de stad zijn 
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volgens de schrijver trouwe onderdanen van Lodewijk, hun wettelijke vorst.120 De afgelopen 

jaren zouden ministers van de koning, die La Rochelle en de gereformeerde religie te gronde 

willen richten, de eeuwige rechten en privileges van de stad hebben genegeerd, evenals de 

vrijheden die Hendrik IV haar in het Edict van Nantes had toegekend. Die privileges waren niet 

gunsten of concessies van de koning, zoals bij andere steden, maar de voorwaarden van La 

Rochelles onderdanigheid aan de kroon van Frankrijk. Zo zouden de handelsbelastingen, waar-

van de koning La Rochelle had uitgezonderd, de afgelopen jaren toch zijn geïnd en de handels-

activiteiten van de stad belemmerd.121 

 De belangrijkste steen des aanstoots voor La Rochelle was het fort Saint-Louis, dat het 

koninklijke leger tussen 1620 en 1622 had gebouwd op schootsafstand van de stad en de ha-

ven. De schrijver van het pamflet noemde het fort ‘een gebidt bequamer om ons te doen 

steygeren, dan te temmen’.122 In de Vrede van Montpellier, die in 1622 een korte onderbre-

king in de godsdiensttwisten bewerkstelligde, hadden Rohan en Lodewijk afgesproken dat het 

fort zou worden afgebroken, zodat La Rochelle zich geen zorgen hoefde te maken over een 

hernieuwd beleg. Hoewel de koning volgens de schrijver van het pamflet herhaaldelijk had 

bevolen dat Saint-Louis moest worden ontmanteld, had de commandant van het fort dit ge-

weigerd en had hij versterkingen gebouwd. De raadgevers van de koning hadden deze onge-

hoorzaamheid niet bestraft maar beloond en beschuldigden La Rochelle ervan zelf de afspra-

ken niet na te zijn gekomen.123  

 Toen het in 1625 opnieuw tot een gewapend conflict kwam, had La Rochelle daar volgens 

de schrijver van het pamflet in eerste instantie niets mee te maken. Soubise en Rohan waren 

zonder overleg met La Rochelle in opstand gekomen,. Gedeputeerden van de stad hadden hun 

onschuld in de kwestie aan Lodewijk kenbaar gemaakt, maar zijn ministers stuurden een leger 

en een vloot om La Rochelle te land en ter zee af te sluiten van de buitenwereld.124 In de 

vredesovereenkomst van februari 1626 zegde de koning opnieuw toe fort Saint-Louis af te 

breken en de vrijheden van La Rochelle te respecteren. Beide partijen gingen ermee akkoord 

dat Karel I, de koning van Engeland, de gemaakte overeenkomst zou garanderen. Karel had 
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dus het recht in te grijpen en zijn zwager met alle middelen te dwingen de afspraken na te 

komen.125 

 Terwijl La Rochelle zich in september 1627 aansloot bij Karel en het beleg van de stad 

begon, probeerde Rohan in het zuiden van Frankrijk steun te verwerven voor zijn opstand. 

Vanuit zijn hoofdkwartier in Nîmes haalde hij protestantse steden en edellieden in de Langue-

doc en Provence over opnieuw de wapens op te nemen tegen de katholieken, maar de be-

langrijke bolwerken Montauban en Castres wilden in eerste instantie niet meewerken. Om 

hen te overtuigen en de redenen voor zijn verzet publiekelijk kenbaar te maken, schreef en 

publiceerde Rohan in het najaar van 1627 in Nîmes een pamflet, dat later ook in het Neder-

lands werd vertaald.126 

 In zijn pamflet betoogt Rohan dat nood hem dwong ten strijde te trekken voor de protes-

tanten in Frankrijk. Net als de stadsraad van La Rochelle haalt hij de schending van de afspra-

ken van de Vrede van Montpellier aan. Saint-Louis was nog altijd niet afgebroken en in Mont-

pellier, waar de oude bestuursstructuur zou worden heringevoerd, waren de gereformeerde 

leden van de stadsraad met geweld uit de stad verdreven, waarna een garnizoen introk en 

even buiten de stad een kasteel was gebouwd. In heel Frankrijk bleven eerlijke en vrome pro-

testanten volgens Rohan het slachtoffer van discriminatie, vervolging en geweld.127 Hij had 

verscheidene aanslagen op zijn leven overleefd, waarvan de daders niet waren gestraft maar 

beloond. Zijn verzoekschriften aan de koning waren door diens adviseurs verdraaid en in vage 

bewoordingen beantwoord. Nergens konden protestanten hun recht halen en men verbood 

hen zich te verenigen in een nationale kerkvergadering.128 

 Rohan presenteert zichzelf als de rechtvaardige beschermer van het gereformeerde ge-

loof in Frankrijk. Hij en zijn broer Soubise waren in de voorgaande oorlogen de leidende figu-

ren geweest en hij had gezworen het welzijn van de gereformeerden met al zijn macht te 

beschermen.129 Hij had gehoopt dat de vredesafspraken van 1622 en 1626 de hugenoten een 

eerlijke positie zouden geven, maar toen dit niet het geval bleek, besloot Rohan hij een andere 

weg in te slaan en de hulp van de koning van Engeland te vragen. Karel had Rohan persoonlijk 
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verzekerd dat zijn enige doel het bevrijden van de Franse protestanten was en dat de invasie 

van Ré geen poging was met geweld grondgebied van een andere soevereine vorst af te ne-

men.130 

 Rohan sluit het pamflet af met een oproep aan alle Fransen die hoopvol wachtten op de 

verlossing van de Franse gereformeerde kerken zijn opstand te steunen, zoals hun voorvade-

ren vochten voor erkenning van hun geloof. Hij zweert dat hij tot de dood zal strijden voor 

deze zaak en dat hij altijd trouw zal blijven aan zijn wetmatige vorst Lodewijk. Zijn motieven 

zouden rechtvaardig en oprecht zijn: als hij de rust en veiligheid van de protestanten zou kun-

nen beschermen door de rest van zijn leven als balling in het buitenland door te brengen, dan 

zou hij dat doen, dankbaar dat hij had mogen optreden als instrument van Gods wil.131 

 Door middel van pamfletten weerlegden La Rochelle en Rohan het beeld dat de konin-

klijke regering van hun opstand had gecreëerd en presenteerden ze hun opvatting over hun 

verzet. De hugenoten probeerden koning Lodewijk buiten schot te houden en richten hun be-

schuldigingen op koninklijke ministers en raadgevers die een buitengewone haat tegen het 

gereformeerde geloof zouden koesteren. De namen van die raadgevers, zoals die van kardi-

naal Richelieu, noemen de pamfletten niet, evenals mogelijke verklaringen voor hun haat. De 

pamfletten benadrukken dat het verzet van La Rochelle en Rohan een noodgedwongen middel 

is om het recht en de vrijheid van de stad en de hugenoten te beschermen, omdat de vreed-

zame wegen naar een betere situatie waren afgesloten. De inmenging van Engeland was vol-

gens de hugenoten rechtvaardig, omdat Karel zich in 1626 had voorgedragen als beschermer 

van de afspraken die Lodewijk met de hugenoten had gemaakt, waarmee Lodewijk akkoord 

was gegaan.  

2.4 De Republiek in de spagaat 

De oorlog tussen Engeland en Frankrijk creëerde voor de Republiek de ongemakkelijke situatie 

dat twee van haar bondgenoten elkaar bevochten. In 1624 had de Republiek in het Verdrag 

van Compiègne een defensieve alliantie gesloten met Lodewijk XIII. Frankrijk was net als de 

Republiek in oorlog met Spanje en zegde toe de Republiek te subsidiëren met een miljoen 

gulden per jaar, zeven procent van de jaarlijkse militaire uitgaven van de Republiek.132 Toen 
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Soubise in 1625 Ré bezette, interpreteerde Lodewijk dat als een buitenlandse aanval en ver-

zocht hij de Republiek een vloot te sturen om de hertog van het eiland te verdrijven. De Sta-

ten-Generaal willigden dit verzoek in en kregen daarover kritiek van calvinistische predikan-

ten, die het idee dat Nederlandse schepen door een katholieke koning werden ingezet tegen 

gereformeerden verafschuwden. Toen Lodewijk na de overwinning op Soubise met de Staatse 

vloot de haven van La Rochelle wilde blokkeren, trokken de Staten hun schepen terug. Tege-

lijkertijd haalden calvinistische kerkleiders in Den Haag met een geldinzameling een aanzien-

lijk bedrag op ten behoeve van de inwoners en verdedigers van La Rochelle. Na een klacht van 

de Franse ambassadeur had het Hof van Holland in opdracht van de Staten-Generaal de gees-

telijken veroordeeld.133 Daarmee toonden de Staten-Generaal aan Frankrijk en haar eigen be-

volking dat ze bereid waren verstoorders van de vriendschappelijke relatie tussen de Repu-

bliek en Frankrijk te vervolgen. In september 1625 sloot de Republiek een offensieve en de-

fensieve alliantie met Engeland in het Verdrag van Southampton. Het bondgenootschap was 

onderdeel van een coalitie tegen Spanje, waarbij Karel I hoopte dat Frankrijk zich eveneens 

zou aansluiten. Lodewijk zag het verdrag echter als een complot tegen katholieke mogendhe-

den en weigerde een politiek bezoek van Buckingham. In 1626 sloot hij vrede met Spanje.134 

 Toen in augustus 1627 het nieuws van de Engelse landing op Ré de Republiek bereikte, 

besloten de Staten-Generaal neutraal te blijven, ondanks verzoeken om militaire en materiële 

steun van beide kanten.135 Particuliere nieuwsvolgers in de Republiek kozen wel kanten. Maria 

van Reigersberch schreef op 20 augustus vanuit Den Haag aan haar man dat ze verwachtte 

dat de Engelsen niet genoeg voedsel en geld zouden hebben fort Saint-Martin langdurig te 

belegeren.136 Op 4 september grapte ze dat de Engelsen zich misschien zouden doodeten als 

ze het goed naar hun zin hadden op hun expeditie, ‘want zij zeer snouppich zijn.’137  

 Van Reigersberchs mening was gekleurd door de afhankelijkheid van haar man van de 

Franse koning. Nadat hij in 1621 de Republiek was ontvlucht, had De Groot zich gevestigd in 

Parijs, waar hij een jaarlijks inkomen ontving van Lodewijk XIII. De Groot was bevriend met 

Hendrik van Condé en ging tegenover zijn huis in Parijs wonen. Op bevel van de Franse 
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regering tekende hij een document waarin hij de oorlogszucht van de hugenoten veroor-

deelde als schending van de christelijke leer.138 In 1626 had Richelieu De Groot een positie als 

handelsadviseur aangeboden, maar dat aanbod had De Groot afgeslagen omdat hij ver-

wachtte dat dat hem in de Republiek, waarnaar hij hoopte terug te keren, niet in dank af zou 

worden genomen.139 Van Reigersberch voelde aan dat haar mening hierdoor werd beïnvloed 

en schreef: ‘Ick zie wel aen mijnzelve, dat het spreckwoordt waer is: wiens broodt dat men 

eet, wiens woordt dat men spreckt.’140 Andere nieuwsvolgers in de Republiek hoopten even-

eens dat de Engelsen geen voet aan de grond zouden krijgen bij La Rochelle: op 20 december 

schreef Joost Brasser aan De Groot dat in Amsterdam veel mensen blij waren met het vertrek 

van de Engelsen en dat hij hoopte dat Frankrijk en Engeland snel een vredesovereenkomst 

zouden bereiken.141 

 De Arnhemse schoolmeester David Beck stond aan de kant van de hugenoten. Hij no-

teerde vijf keer in zijn dagboek dat hij had gehoord dat La Rochelle was ontzet en vermeldde 

daarvan één keer dat hij uit blijdschap een borrel had gedronken.142 In oktober 1627 voerde 

hij met een Franse soldaat in dienst van de Republiek die in het huis van Beck was ingekwar-

tierd een lang gesprek over ‘den avontueren des hertogs van Soubise’. De vader van de soldaat 

was in een van die avonturen gewond geraakt.143 In maart 1628 las Beck in twee uur het pam-

flet van Rohan en sloeg daarvoor zijn middagmaal over. De volgende dag besprak hij de tekst 

met een van zijn vrienden.144 Ook andere nieuwsvolgers in de Republiek hoopten dat La Ro-

chelle ontzet zou worden. Op 28 februari 1628 schreef predikant Johannes Uytenbogaert aan 

De Groot: 

Men maeckt hier oock werck van de manifesten, soo van Rochel als Rohan, die beyde in Duytsch overgeset 

van alle man gelesen worden met oordeel, dat sij beyde groot gelijck hebben.145 
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Nadat in november 1628 het nieuws van de overgave van La Rochelle de Republiek had be-

reikt, wilde de Franse ambassadeur in Den Haag dat in het openbaar vieren. Op verzoek van 

de Staten-Generaal, die bang waren voor een rel, haalde stadhouder Frederik Hendrik 

(r. 1625-1647) de ambassadeur over geen openbare festiviteiten te organiseren.146 De mild-

heid van de in druk uitgebrachte vredesovereenkomst verbaasde nieuwsvolgers in de Repu-

bliek. Lodewijk vergaf de inwoners van La Rochelle en beloofde hun lijf, goed en religie niet te 

zullen aantasten.147 Volgens Joost Brasser verdachten ijverige calvinisten in Amsterdam de 

koning ervan een verborgen motief te hebben voor dit pardon.148 Uytenbogaert vermoedde 

dat het onderdeel was van een geheime vredesovereenkomst tussen Frankrijk en Engeland en 

dat Lodewijk de Engelse vloot nog enigszins vreesde.149 

2.5 Publieke opinie over La Rochelle 

In hun bundel Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern Netherlands betogen 

Andrew Spicer en Judith Pollmann dat in de Republiek vanaf de late zestiende eeuw sprake 

was van een zeer publieke arena van opinie en debat, onder andere mogelijk gemaakt door 

de gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van de drukpers.150 Roeland Harms stelt 

dat de ontwikkeling van het pamflet als ‘massamedium’ leidde ‘tot actieve participatie van 

burgers tijdens politieke conflicten’, al beïnvloedden politici eveneens het debat dat zich in 

pamfletten afspeelde.151 Dit hoofdstuk laat zien dat in de casus van opinievorming over La 

Rochelle nieuwsvolgers hun opinie niet uitten in pamfletten. Burgers in de Republiek hadden 

een mening over het nieuws uit Frankrijk en ze uitten en bediscussieerden hun ideeën mon-

deling en in brieven. De opinie die in pamfletten verscheen, was daarentegen afkomstig van 

de hoofdrolspelers van het nieuwsverhaal. Nieuwsvolgers interpreteerden deze propaganda 

op verschillende manieren en gingen daarover mondeling in debat. Daarmee deden ze aan 

wat Michiel van Groesen en Helmer Helmers news management noemen.152 Commerciële 

nieuwsmedia beïnvloedden dus de opinievorming in de Republiek over de religieuze conflicten 
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in Frankrijk, maar een belangrijk deel van die opinievorming vond plaats buiten gedrukte me-

dia. Het resultaat was dat nieuwsvolgers in de Republiek het beleg van La Rochelle op uiteen-

lopende manieren interpreteerden.



 

 

CONCLUSIE 

Dit bacheloreindwerkstuk heeft onderzocht hoe verschillende soorten nieuwsmedia bericht-

ten over het beleg van La Rochelle (1627-1628) en hoe mensen in de Republiek dit nieuws 

volgden en interpreteerden. Het eerste hoofdstuk behandelt de vraag in hoeverre prenten en 

pamfletten aantrekkelijker dan kranten waren in de Nederlandse commerciële nieuwsvoor-

ziening over het beleg van La Rochelle. Pettegree stelt dat kranten in de zeventiende eeuw te 

lijden hadden onder de concurrentie van oudere media, met name pamfletten, die het 

nieuwsverhaal in een aantrekkelijke verhaalvorm aan de lezer presenteerden. Kranten, die 

nieuwsberichten kort en zonder context plaatsten, zouden de strijd om de aandacht van de 

lezer gaan winnen toen ze in de achttiende eeuw pamfletelementen, zoals opinie en commen-

taar, overnamen. 

 Uit het eerste hoofdstuk blijkt dat Pettegrees analyse voor de casus van dit eindwerkstuk 

niet opgaat. Op basis van het laatste nieuws speculeerden krantenmakers en -lezers over de 

afloop van de Engelse invasie van Ré en het beleg van La Rochelle. Pamfletten verschaften 

nieuwsvolgers de context die ze in kranten niet konden terugvinden, maar verhalende vertel-

lingen van de invasie en het beleg konden pas worden uitgebracht wanneer het einde van 

deze nieuwsverhalen bekend was. Van Hilten en Jansz begrepen en gaven vorm aan deze com-

plementaire relatie tussen kranten en pamfletten en lieten zelf pamfletten drukken als sup-

plement bij hun wekelijkse krant. Met de uitgave van een pamflet markeerden ze dat de 

nieuwsverhalen over Ré en La Rochelle waren afgesloten en niet meer behoorden tot het lo-

pende of ‘courante’ nieuws. 

 De populariteit van de Nederlandse kranten is waarschijnlijk te wijden aan de manier 

waarop Amsterdamse krantenmakers hun product vormgaven. In de Amsterdamse kranten 

was het nieuws op beide kanten van één bladzijde gedrukt en, naar het voorbeeld van hand-

geschreven nieuwsbrieven, naar plaats van herkomst gerangschikt. In andere gebieden in Eu-

ropa, zoals Engeland en de Zuidelijke Nederlanden, probeerden krantenmakers hun product 

op een pamflet te laten lijken. Ze maakten van hun kranten kleine boekjes, waarin een kleine 

selectie van nieuwsverhalen aandacht kreeg. Met hun krantenformat konden Van Hilten, 

Jansz en hun latere concurrenten en opvolgers in de Republiek het nieuws sneller publiceren 
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dan met een pamflet. De vraag rijst waarom deze regionale verschillen in vormgeving beston-

den, waarnaar verder onderzoek nodig is. 

 Het tweede hoofdstuk behandelt de vraag in hoeverre staatspropaganda en censuur in 

Engeland en Frankrijk de inhoud van de nieuwsvoorziening over La Rochelle en de interpreta-

tie van Nederlandse nieuwsvolgers over het beleg beïnvloedden. De Engelse overheid stuurde 

in Engeland het nieuws over de invasie van Ré, maar kon niet voorkomen dat in de Republiek 

pamfletten verschenen die de spot dreven met de hertog van Buckingham. Lodewijk XIII en 

Richelieu hadden in Frankrijk strenge censuurwetten ingevoerd en in Parijs, een belangrijke 

bron van nieuws over La Rochelle voor Amsterdamse nieuwsmakers, stuurden ze de bericht-

geving over de religieuze conflicten in het land. Van Hilten en Jansz brachten pamfletten die 

ze uit Parijs ontvingen soms in letterlijke vertaling uit, maar in andere gevallen maakten ze 

aanpassingen, waarmee ze de invloed van de Franse censuur en propaganda op de opinievor-

ming in de Republiek al dan niet bewust beperkten. 

 De koninklijke regering van Frankrijk presenteerde La Rochelle als een opstandige stad die 

zich schuldig had gemaakt aan verraad door zich te verbinden met een buitenlandse macht. 

De hertog van Rohan en zijn broer Soubise zouden trouweloze rebellen zijn en de steden die 

zich bij hen aansloten in hun verzet tegen koninklijke autoriteit zouden de straf die de prins 

van Condé hen oplegde verdienen. Lodewijk zou het toonbeeld van een genadige vorst zijn, 

die de inwoners en verdedigers van La Rochelle hun rebellie vergaf. Buckingham, Rohan en La 

Rochelle presenteerden een tegengestelde interpretatie, waarin zij tot hun acties waren ge-

dwongen door de wijdverbreide vervolging en discriminatie van hugenoten. Daaraan waren 

volgens hen de raadgevers en ministers van de koning schuldig, waarmee ze kardinaal Riche-

lieu impliceerden. De interventie van Karel I, de koning van Engeland, was volgens de hugeno-

ten rechtvaardig, aangezien die was gericht op het verlossen van de gereformeerde kerken 

van Frankrijk en Karel garant had gestaan voor de afspraken die Lodewijk met La Rochelle en 

Rohan in 1626 had gemaakt. Beide interpretaties van de religieuze conflicten in Frankrijk be-

reikten via gedrukte media het lezerspubliek in de Republiek. 

 Als strategie in news management discussieerden en debatteerden nieuwsvolgers in de 

Republiek over wat ze in kranten en pamfletten over het beleg van La Rochelle lazen. De soci-

ale kring van de nieuwsvolger had daardoor invloed op zijn of haar opinievorming. Het gesprek 

dat schoolmeester David Beck met de bij hem ingekwartierde Franse protestantse soldaat 

voerde, moet gevolgen hebben gehad voor zijn interpretatie van de religieuze conflicten in 
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Frankrijk. Maria van Reigersberch zag in dat haar afhankelijkheid van de Franse koning haar 

mening over de Engelse invasie van Ré beïnvloedde. In combinatie met de strijdende interpre-

taties van het conflict in de commerciële nieuwsmedia leidde deze mondelinge opinievorming 

ertoe dat de meningen over La Rochelle in de Republiek uiteenliepen: waar de Amsterdamse 

koopman Joost Brasser na de Engelse nederlaag op Ré opgelucht hoopte op een vrede tussen 

de twee bondgenoten van de Republiek, proostte Beck in Arnhem op het voorbarige bericht 

dat de Engelse vloot La Rochelle had ontzet. De casus van La Rochelle toont dus aan dat on-

derzoekers de inhoud van gedrukte media niet kunnen gelijkstellen aan ‘de publieke opinie’. 

Een belangrijk deel van de individuele opinievorming in de vroegmoderne gebeurde, zoals 

waarschijnlijk ook tegenwoordig, buiten commerciële media.
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