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Een snelle is te herkennen aan zijn bijzondere vorm: een

hoge slanke steengoed kruik, bijna cilindervormig en ver-

sierd met reliëfvoorstellingen. Snelles zijn geproduceerd

in Siegburg in het Rijnland. Ze werden gebruikt als drink-

kan voor bier, cider of most (half gegiste wijn). Aanvanke-

lijk (begin 16e eeuw) waren ze versierd met Bijbelse voor-

stellingen, later steeds vaker met familie- en stadswapens.

Op de in Amersfoort gevonden snelle staat Filips II afge-

beeld, herkenbaar aan zijn dracht met hoed, kraag en

baard. De decoratie bestaat uit drie identieke appliques

met onderaan de inscriptie PAX ICH BEGERT, oftewel IK

WENS VREDE.

GULDEN VLIES
Filips II was grootmeester van de Orde van het Gulden

Vlies, net als zijn vader Karel V. Deze exclusieve ridder-

orde werd in 1430 in Brugge ingesteld door Filips de

Goede. Het symbool van de orde is een kleine gouden

ramsvacht (Gulden Vlies) die met kop en poten door een

ring is gehaald. Het Gulden Vlies werd in de 15e eeuw

gedragen aan een zware gouden ketting, waarvan de 52

schakels het Bourgondische vuurslagmotief vertonen.

(Een vuurslag is een ijzeren staafje waarmee met behulp

van vuursteen en tondel vuur gemaakt kon worden. Het

staafje werd langs de vuursteen gehaald, waardoor von-

ken loskwamen die de tondel lieten gloeien.)

De ridders werden geacht hun keten altijd te dragen. Dat

heeft op het slagveld talrijke berovingen tengevolge ge-

had. Bovendien belemmerde het zware gewicht de strijd.

Daarom stond Karel V in 1516 toe om een lichtere keten

of een zijden band te gebruiken. Zoals bij de appliques

van voornoemde kan duidelijk is te zien, heeft de potten-

bakker destijds de keuze gemaakt een dergelijke ‘prakti-

sche’ zijden band af te beelden.

FILIPS II
Om de als ‘boodschapper’ fungerende kan beter te kun-

nen plaatsen, eerst een resumé van wat zich in die roe-

rige periode afspeelde. In 1555 deed Karel V troonsaf-

stand als heer der Nederlanden ten gunste van zijn zoon

Filips II. Deze plechtigheid vond plaats in de staatsiezaal

(Aula Magna) van het voormalige Coudenbergpaleis in

Brussel. Een jaar later werd Filips ook koning van het

Spaanse Rijk. Omdat hij was geboren en getogen in

Spanje had hij geen persoonlijke band met de Neder-

landen. Als overtuigd katholiek zou hij alles in het werk

stellen het protestantisme in al zijn regionen uit te roeien.

In Spanje zelf slaagde hij daarin; in de Nederlanden zou

dit uitmonden in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

BOEKDRUKKUNST
Filips II werd geconfronteerd met het feit dat het protes-

tantisme in de Nederlanden al diep geworteld was. De

verspreiding van protestantse ideeën werd bevorderd door

de boekdrukkunst. De intellectuele burgerij was op die

manier vlug en goed op de hoogte van de in een stroom-
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Een snelle
met een politieke boodschap
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Rond 1890 werd in de Stovestraat een snelle (drinkkan) uit de 16e eeuw
opgegraven. Er staat een intrigerende tekst op; het blijkt propaganda te
zijn geweest. Een boodschap die overigens zijn effect heeft gemist. 
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versnelling geraakte gebeurtenissen. Toegang tot kennis

en boeken was niet meer voorbehouden aan een beperkt

gezelschap, maar mogelijk voor een groter publiek. Eén

van de voornaamste critici van de kerk was de theoloog

Maarten Luther (1483-1546). Hij publiceerde in 1517 zijn

95 stellingen, waarin hij tal van punten van het katholicis-

me bekritiseerde. Die zou hij hebben vastgespijkerd op

de deur van de slotkerk te Wittenberg. Dank-zij de boek-

drukkunst kon zijn kritiek worden verspreid, met succes.

RELIGIEUS PROPAGANDAMIDDEL
In het kielzog van de Lutherse Reformatie werd ook de

kunst, in het bijzonder de boekdrukkunst, in Duitsland al

snel als propagandamiddel toegepast. Kritiek op oude

gewoonten en de roep om hervorming konden op deze

manier worden verspreid. Omdat het merendeel van de

bevolking ongeletterd was werden eveneens ‘satirische’

afbeeldingen van bijvoorbeeld de paus en kardinalen in

omloop gebracht. Het werd gezien als een effectieve ma-

nier om het gedrag van de geestelijkheid te hekelen. In

het midden van de 16e eeuw verplaatsten deze ‘ge-

zichtskarikaturen’ zich naar meer algemene communicatie-

middelen: huishoudelijk keramiek, zoals steengoed drink-

kannen. De grote vlakken van de snelle waren bij uitstek

geschikt voor meer propagandistische (schrik)beelden, zo-

als de strijd tussen katholieken en protestanten.

Ondanks het streng katholieke karakter van het Rijnland

was er een sterke neiging naar het reformatorische ge-

dachtegoed. In Siegburg wisselden perioden van tole-

ran- tie en vervolging elkaar af. Eind 16e eeuw verhuis-

den de pottenbakkers uit Siegburg naar Westerwald; het

is niet onmogelijk dat dit te maken zou kunnen hebben

met druk van de aartsbisschop die ook het wereldlijke

gezag had. In Westerwald ging de productie van ‘refor-

matorisch’ getinte kannen gewoon door. De vraag naar

deze drinkkannen groeide sterk, zowel in binnen- als bui-

tenland (de calvinistische Nederlanden). Daarom viel

een opportunistische pottenbakker maar al te ‘gaarne’

van zijn geloof af.

POLITIEK DOORGEEFLUIK
In de loop van de 16e eeuw werd het Rijnlands steen-

goed ook drager van politieke figuren. In 1566 vond in

de Nederlanden de eerste Beeldenstorm plaats, gevolgd

door de Opstand. Dat gaf de pottenbakkers de kans hun

producten de volgende veertig jaar nog met diverse af-

beeldingen te verfraaien. Kannen met portretten van ei-

gentijdse heersers waren vooral populair onder de adel

en kooplieden. Beide groepen spreidden geestdriftig hun

gevoel van sympathie en trouw aan hun leenheer tentoon.

Er ontstond een bloeiende handel in drinkkannen, die

op ‘maat’ zijn versierd. De scheepslading kende geen ta-

boes; Filips II en zijn politieke tegenstander Maurits van

Nassau lagen dan ook vredig naast elkaar in de kisten.

Bij de kan die werd gevonden in Amersfoort, staat onder

de afbeelding van Filips II een vredeswens. De Noorde-

lijke Nederlanden scheidden zich in 1581 af met het

Plakkaat van Verlatinghe. Filips werd dus afgezet als

hun heerser. Daarom zal de kan vóór die tijd geprodu-

ceerd zijn. De grote populariteit van deze kannen blijkt

mede uit het feit dat in Duitsland scherven gevonden zijn

met identieke decoratie en inscriptie. Ook daar woedde

immers een verwoestende oorlog. De roep om vrede kon

op deze manier worden beïnvloed. Het heeft echter niet

gebaat; door het gebruik van de drukpers konden de

hervormingsideeën zich snel verspreiden. De boodschap

op de snelle heeft zijn effect dus gemist.
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