
RUMOR IN CASA
KAMPEN 1567

Oat men in de verschillende episoden van de hervorrninqs
geschiedenis telkens weer geestelijken ontrnoet, die zich
afwendden van de Roomsch Katholieke kerk en daardoor
aan hun overheid rnoeilijkheden bezorgden, is bekend genoeg.
Behalve leeken waren er ook priesters, die het met de leer
stellingen van de heilige kerk niet eens waren en die zich
dus bij de hervorming aansloten. Ook de hervormiriqs
geschiedenis van Kampen biedt daarvan eeniqe merkwaar
dige voorbeelden, reeds bij het begin van het optreden van
de reformatie. De geschiedenis, waarvan wij hier het ver
haal Iaten volqen, Iaat een andere kant zien. Nu een uiterst
Iel optredend priester, onder-pastoor of vice-cureijt te Karn
pen, die zoo streng en straf de roomsche kerk wil handhaven
en de hervorming bestrijdt, dat velen, de magistraat incluis,
er wel verleqen mee schijnen; het komt tusschen de stads
regeering en dezen vice-cureijt tot een zoo scherp conflict, dat
de geestelijke tenslotte zijn functie neerleqt en de stad ver
Iaat. Het gebeurde in het jaar 1567, in hetzelfde jaar dus,
dat Alva in ons land kwam en tengevoIge van wiens komst
de teugeIs weer strakker werden aangehaald. Maar van
dezen op zijn streng standpunt staanden pastoor, die de ket
ters tot in het graf vervolqde, moest Karnpens magistraat
niets rhehben.
Het stadsbestuur stelde in November 1566 aan het kapittel

te Deventer voor om te benoemen aIs pastoor van de stad
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"den weerdigen ende hoechgeleerden heren Mr. Jacob Cuijn
retorf, licentiaet ende officiael te Utrecht". Als leges moest
men voor de benoeming aan den proost te Deventer 10 gou~
den gulden betalen. Dezen heer Cuijnretorf, aanzienlijk
geestelijke te Utrecht, zoon van aanzienlijke Kampenaars,
bedoelde men niet als zoodanig in Kampen in functie te doen
treden: zooals in oude tijden weI meer gebeurde, benoemde
men. een zoo haag geestelijke tot pastoor: deze stelde dan
een onder-pastoor of vice-cureijt aan, die onder zijn toezicht
het ambt waarnam. Zoo geschiedde ook nu: Cuijnretorf, die,
"een guede affectie ende toegenegentheijt...... tegens ons
ende deser stadt dragende sinnen", wordt bedankt voor de
"moeijte, vlijt, ende arbeidt", die ihij heeft aangewend om
"tot deser stadtz welfaert eenen gueden kapellaen ende pre
dicant" te verkrijgen. De stadsgezworen bode bracht nu een
brief naar Cuynretorf, bestemd voor den nieuwen functio
naris, Gerardt Willemsz. van PIa, of PIous, wonende in
Leuven, waarin men hem vroeg "ter alderierster gelegentheit
en de soe balde moegelick" zich naar Kampen te beqeven,
om over de pastorie en de verdere kwesties mondeling te
komen praten, en te zien of men met elkaar tot een goede
overeenkomst kon kornen. Mocht dat onverhoopt niet geluk~
ken, dan zou de terugreis van van Plo naar Leuven op stads
kosten geschieden. Cuynretorf wordt nu verzocht zijn eigen
brief aan van Plo, te voegen bij die van de stad, gedateerd
5 Mei 1567. In een volgende brief aan Cuynretorf van 23
Juni 1567, Iezen we dat van PIa aan de uitnoodiging om naar
Kampen te komen heeft voldaan: hij heeft enkele preeken
gehouden; men heeft met hem onderhandeld en men heeft
hem dezelfde voorwaarden aangeboden, als waarop de ge~
wezen pastoor de stad en de kerk gediend heeft. De aan
stelling zal plaats hebben voor den tijd van drie jaar, met
voorbehoud, dat beide partijen elkaar de dienst een half jaar
te voren zullen kunnen opzeggen. Natuurlijk zal Cuynretorf
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de voorwaarden eerst moeten goedkeuren voordat "Gerardus
Gulielmiades PIous" definitief _zal worden aangesteld. De
predicatie en conversatie - voor zoover men die in de korte
tijd heeft kunnen beoordeelen - staan de heeren van de
regeering wel aan, maar "int secreet ende geheim" deelen
zij mede dat zij "vlochmeerse wijze" (= als gerucht, als
praatje) hebben vernomen, dat van Plo op een onprettige
marrier weggegaan is uit Driel, waar hij kapelaan was; dat
hij daar eenige ingezetenen van ketterij zou hebben aan
gebracht en dat hij op bijzonder vriendschappelijke voet moet
hebben gestaan met eenige inquisitoren. De regeering is bang,
dat als dat zoo is, men ook iets dergelijks in Kampen van
hem kan verwachten; dat .xlaeruth eenige onraedt onder den
burgeren in desen gefaerlijcken tijden geboeren mochte". Aan
Cuijnretorf, "voerstander ende liefhebber desser stadt ende
vreedtsamige gemeente" vraagt men nu, wat daarvan waar
is, en of hij aan de magistraat daarvan bericht wil geven.
Toen men dit schreef, was van Plo op weg naar Utrecht

om bij Cuynretorf het contract te laten goedkeuren. Deze
"instructie, accordt ende conditien, begrepen ende oever
coernen tusschen heer Jacop Cunretorff, pastoer der stadt
Campen ende heer Gerrijt Wilhelmensz. PIous, vice-cureijt,
waerop hij die cure bedijnen sall", is een korte samenvatting
van het groote notarieel contract, dat tusschen deze beide
partijen, van Plo en de stad, werd opgemaakt.

Er komen hierin allerlei interessante punten voor, in het
bijzonder wat betreft de kerkelijke en andere diensten van
den vice-cureiit, die op zich zelf een aparte beschouwing
waard zijn; we zullen ons hier tot die punten daaruit bepalen,
die vooral betrekking hehben op de conflicten, die zich later
zullen voordoen.

We zien dan, dat van Plo per 1 Juli 1567 werd aanqeno
men op een salaris van 150 gouden gulden "ex aerario
publico" (uit de stadskas) in drie viermaandelijksche ter-
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mijnen te betalen en bovendien nog andere inkomsten in
natura, waartegenover dan weer allerlei plichten genciemd
staan, die de onder-pastoor op zich zal nemen. Grappig doet
de bepaling aan, dat de Raad het huisraad in de wedeme
(pastorie) zal doen onderhouden, hetgeen jaarlijks zal wor
den gevisiteerd, want de pastoor moet het "in rake ende
bewaringe holden, sonder suIx dair vuyt te vervreemden,
alsoe dattet selve respondiren sall den inventario, sijn eer
waarde daerop gel evert ende oeck bij den eerbaren Raedt
berustende". Maar dan volgen bepalingen, die ons toch wel
zeer verwonderen. Men oordeele: De heer vice-cureijt heeft
beloofd en "vastelicken toegesecht", dat hij in het bestraffen
der zonden op de preekstoe1 "ghiene persoene nominatim oft
per descriptionem sal calumnieren, noemen noch denotieren
offt describiren", wanneer daardoor zou voortkomen eenige
twist en onrust onder de burgers, maar zal als een goed
predikant de zonden en qebreken "int generael straffen ende
in spiritu lenitatis sijn ondersaten soe voele onderholden, als
hem moegelicken sal sijn".
Ali; er nu of in de toekomst eenige gebreken of .motoire

abusen' mochten voorkomen, die hij verbeterd wenschte,
dan zal hi) die niet direct van de preekstoel af verkondigen,
maar aan de Raad "collegialiter vergadert" te kennen qeven,
opdat deze daarin door goede en geschikte middelen kan
voorzien, tot rust en eendracht van de gezamenlijke burgerij.
Als het mocht blijken, dat de Raad den vice-cureyt daarin
niet zou kunnen voldoen, dan zal aan den eerwaarden heer
Cuynretorf gevraagd worden om met zijn advies de kwesties
op te lossen, bij welk advies van Plo zich ten slotte zal heb
ben neer te leggen; zeker mag hij deze zaken niet op de
prcekstoel aanduiden, het mogen dan zaken zijn, die verce
nigingen of particuliere personen betreffen. De heer vice
cureijt heeft "in vaster trouwen ende bij sijn priestelicke
eere toegesecht ende beloeft" ,dat hij geen burgers of inwo-
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ners dezer stad Kampen, "die hij eeniger wijse suspect mochte
holden, bij oft an yrnande, dan alleine an Scepenen ende Raidt
saIl defereren, suspectieren oft overschrijven ", door hem zeIf
of iemand anders, direct of indirect, waardoor deze burgers
of inwoners "in enich quaet bedencken, last ofte verdriet
solden moegen geraken." Ook in de hierdoor te ontstane
verschillen zal Cuynretorf met zijn advies deze beslechten.
"En indien mit waerheit bevonden worde, dat die heer vice
cureijt desse sijne belofte in alles nijet naequeme", zoo zal
de Raad niet gehouden zijn hem de "anderhalf hondert gou~
den gulden" uit de stadskas te geven "ende sal hem oeck
alstdan de facto to allen tijden van sijnen dienst moegen
priveren ". Op deze voorwaarden heeft de heer van Plo aan~
qenomen als vice-cureijt de "cure" der kerke van Kampen te
bedienen. Hij heeft ze met eigen hand onderteekend, terwijl
de stad haar "secreet segel op dit instrument heeft laten
drucken".

Ook de vice-cureyt had natuurlijk enkele wenschen be
treffende de uitoefening van zijn ambt. Hf wilde, dat er
aanteekening werd gehouden van de ouders der kinderen,
die gedoopt werden; dat de Raad een verbod zou uitvaardi
gen, dat niemand onder de godsdienstoefening in de kerk
mocht op en neer loopen; dat de schoolmeesters er toezicht
op zouden houden, dat de scholieren geen suspecte boeken
zouden lezen of hebben, die door Zijne Koninklijke Majesteit
verboden zijn; dat .miemant hem sal ontledigen van dat werck
der naturen op den karckhoff, etc." God had dat in het oude
testament verboden in het leger te doen, zooveel te meer
behoort men dat op het kerkhof niet toe te staan, daar "die
Iicharnen liggen, die daer sijnnen gewest tempelen des hey
ligen Geestes": dat de Raad het bidden voor de afqestorve
nen, ende ander oIde gewoenten den dooden belangende
onderholden, want dair groet gebreck in valt": dat verder
niemand op gewijde plaatsen in Kampen mag worden beqra-
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Yen, als hij de heilige sacramenten niet heeft willen ontvan
gen; dat niemand school mag houden in de stad, voordat de
Raad daartoe permissie heeft gegeven, .Jietwelck nochtantz

ytsonder voele geschiet".
Men ziet, heel redelijke wenschen, zeker van den vice-

cureyt.
Het duurde echter heel kort of de conflicten, die aan de

werkzaamheden van dezen geestelijke nog voor het einde
van het jaar een einde zouden maken, deden zich voor.

Reeds op de dertiende Augustus schreef de stadsregeering_
aan Cuijnretorf, dat zij het zeer op prijs zouden stellen, als
hij, als het mogelijk was, binnen acht of tien dagen naar
Kampen over zou komen om, over "sekere swaricheden die
cure deser stadt Campen belangende muntlicken toe cornmu
nicercn en de verner tho beraetslagen, wes daerinne am besten
gedaen sal moegen worden". De kwesties, waarover het ging,
waren ernstig genoeg in de oogen van het stadsbestuur. Het
betrof den rector van de school, denzelfden, dien we ver
moedelijk later als hervormd predikant in de stad aantreffen.
Schepenen en Raad hadden, eensdeels zelf gehoord, ander
deels had men hun bericht, dat van Plo jongstleden Zondag
in zijn preek den rector als een openbaren ketter had aan
geduid; hij was ook niet waardig de school te besturen "ende
dat die olderen hoere kijnderen liever int huijrenhuijs (n.h.)
mochten gaen laten, dan in soedanen schoele". De onder
pastoor had dit gezegd om gedaan te krijgen, dat den rector
het preeken verboden werd; als dit niet gebeurde, dan dacht
hij zelf niet meer te preeken. Het was hem echter nog niet
gelukt het verbod uitgevaardigd te krijgen, omdat sommigen
den rector de hand hoven 'het hoofd hielden. Met de ver
maniriq, die het stadsbestuur den rector had gegeven, daar
mee was de vice-cureijt niet tevreden. Als men den rector
het preeken niet verbood, dan dacht zijn eerwaarde zelf niet
meer te preeken, maar daarheen te vertrekken, vanwaar hij
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gekomen was. Deze woorden strekten tot "verweckinge der
burgeren, die in desen turbulenten tijden in guede rust ende
eenicheit tot desen dagen toe erholden" waren. De Raad
beklaagt zich hierover, omdat de vice-cureijt heloofd had,
als er iets voorviel, dat hij dat niet op de preekstoel zou
brengen, maar het de Raad te kennen geven. Want nadat
de heer van Plo over den rector met den in-Iunctie-zijnden
burgemeester gesproken had, had deze daarover een rapport
aan de Raad uitgebracht en toen had men, de volgende dag,
den rector namens de Raad gewaarschuwd en hem bevolen
de epistelen en evangelien te preeken, zonder op eenige hee
ren of vorsten te smaden of iets te zeggen, wat gericht was
tegen den Paus, bisschoppen of tegen welke geestelijke of
wereldlijke overheid of tegen eenige ceremonien, of iets te
prediken tegen de "olde catholissche religie der roemscher
kercken, opdat de stadt in ghiel1e onlust ende sich selvest in
ghiene last en brenqhde". Sedert dien had de rector niet meer
gepreekt en er was dus aan den vice-cureijt geen aanleiding
gegeven zoo in het openbaar tegen den rector van af de
preekstoel uit te varen; waar hij bovendien gezegd had, dat
sornmiqen den rector de hand boven het hoofd hielden, "den
welcken men dan oijck van sijn werden begeerde naemaftich
gemaeckt twordden".
Waarschijnlijk is de heer Cuijnretorf wel naar aanleiding

van dit voorval in Kampen geweest, in een volgende brief
wordt daarop wel gezinspeeld, veel effect schijnt het bezoek
niet gehad te hebben.
Llit een brief van 9 September aan den officiaal te Utrecht

leeren we het volgende voorval kennen. Eenige dagen ge~
leden had de vice-cureijt aan den burgemeester bericht, dat
een jonggezel van 22 of 23 jaar, de zoon van Henrick Smit
aan de pest leed en op de Belt gebracht was. Hij had de
sacramenten niet willen ontvangen. De Raad verzocht nu
zijn eerwaarde om den patient nog eens te willen vermanen;
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maar het was vergeefsch geweest. Te voren was heer Frans,
de kapelaan, ook zonder resultaat den patient gaan bezoeken.
Daarna werd de zieke door zijn ouders van de Belt weq
gehaald en toen is hi] gestorven. Aan den doodgraver heeft
de vice-cureijt nu bevel gegeven, hem niet op het kerkhof
te begraven. Daarom heeft de vader van den overledene j.l.
Zaterdag aan de Raad verzocht een plaats aan te wijzen,
waar zijn zoon begraven kon worden. De Raad heeft qoed
gevonden "den heren vice-cureijt mit sijne kercke ende kerck
hoff te laten beqaen" en den vader van den overledene toe
gestaan den doode te laten begraven buiten de stad op een'
ongewijde plaats bij het St. Catharinenkerkhol, waar vroeger
weI anderen, die men niet op eerr gewijde plaats wilde laten
begraven, ter aarde besteld zijn "wesende een verworpene
plaetsse", waar die van het gast1huiS gewoon waren hun mest
te deponeeren, en waar zij hun gestorven beesten wierpen.
Daarheen is het lijk met een schuit langs de IJssel gebracht
en begraven "sonder eenige funebri pompa sepultura hono
re": ,.In gueder meninqe" heeft men dit den vice-cureijt door
den secretaris laten mededeelen. Maar die was woest: in de
grofste termen uitte hij zich over het heele verloop van de
zaak, die hij van het beqin af vertelt. Tegen het bcqraven
op bovengenoemde ongewijde plaats verzette hij zich: "Men
hoirden sullicke vuillicken nergens tho graven dan als hoer
voirvaders gedain, onder die galge", en nog eens: dat de
vader net deed of hij niet wist, "woe die heren van Campen
ketters plegen tho graven, nemplick mijtt den hangdief
(= beul) under die gaIge, off anders, waer in plaetsen, daer
men vuijlicken sleppt". Verder, dat de begrafenis is geweest
"thot spijt ende leet der older loffwerdiger ende gepreiudi~
cerder ordinantien ende gewonten". Hij meent daarenboven,
dat de Raad bevel moet geven aan "denghenen, die die
vuijlick daer ...... bracht hebben, datt sij die weder van dan
maeken". Als dat niet gebeurt, verzoekt hij de Raad in de
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Bovenkerk te komen en te horren "mijt watth worden, dat
ick dee stat van Campen gueden nacht seggen sall". De vice
cureijt verwachtte op deze memorie antwoord, eer hij om
zeven uur op de preekstoel zou gaan. Toch is men er daarna
in geslaagd een onderhoud met zijn eerwaarde te hebben,
waarin men er op wees, dat men afgesproken had, dat
iemand, die zonder sacramenten gestorven was, niet op een
gewijde plaats zou begraven worden, hetgeen toch geschied
was, en dat men meende, dat daarrnee de zaak uit was. Maar
van Plo antwoordde, dat men zijn advies niet gevolgd had,
n.1. den doode onder de galg te laten begraven. Maar te
recht merkte men daartegenover op, dat men iemand, die
aan de pest gestorven was, toch niet zoo lang hoven de aarde
kon laten staan. Het stadsbestuur meent ook zich in deze
zaak zoo te hebben gedragen, dat het zich zelfs tegenover
Zijne Majesteit den Koning kon verantwoorden. De vice
cureijt is toen boos uit de verqaderinq weggeloopen. Maar
het is nu zoo, beklaagt de Raad zich, dat men niet anders
kan merken, dat de vice-cureijt "dagelix oyck nije moeyte
an doet" , zoodat de Raad nu ook laatstleden Zaterdag en
deze dagen "die civile burgerlijcke saken synenthalve heb
ben moeten achterwegen laten ende ghien recht konnen hol
den (dus geen rechtspraak hebben kunnen doen). Toch
schijnt de zaak verder geen gevolgen te hebben gehad. Mis
schien heeft Cuijnretorf nog een brief aan van Plo geschre~
Yen, om hem aan te sporen "dat hij die versprokene voer
warden naekomen ende mit ons ende den gemenen hurgeren
voertan lijefflicken ornmeqae". Maar noch deze vermoede
lijke brief van zijn superieur, noch het feit, dat hij ook in het
Raadscollege "opt vruntlixte verrnanet is", hebben iets moqen
baten, want alle vermaningen "sinnen bess noch toe onbate
lick gewest", men bemerkt geen beterschap; velen krijgen
een afkeer van zijn sermoenen; het is wel te voorzien, dat
hij het niet een geheel jaar hier zou uithouden. An Cuijnre-
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torf verzoekt het stadsbestuur "eenige bequame middelen te
bedencken ende gebruijcken, daermit wij sijner opt gevoech~
lixte ontsleqen worden". Deze brief is van 27 October. Reeds
29 October schreef Cuijnretorf terug. Hij antwoordde, dat
"hij seer ontstelt was ende wel droevich, dat mijn vice-cureijt
hem soe nijet en draecht", dat het op den duur goed kan
gaan. Zijn eerwaarde vraagt nu, of, als er weer eenige "twist
verrese, die nijet geslicht solde moegen worden'.', men hem
moet mededeelen, "dat hij hem grofflicken misbruijckt sall
hebben, om daer een wittelicke oersaecken uijt te nemen om
hem eerlicken aff te dancken",

In de eerste helft van November vielen de gebeurtenissen,
die aan de werkzaamheid van van Plo aan zijn "cure" te
Kampen een einde zouden maken. Wij maken met het slot
bedrijf kennis uit een schrijven aan Cuynretorf, dat echter
niet verzonden is: op het stuk staat: .xlesse missive is nieth
uijtgegaen, dan die saeke is muntlicken durch tween gede~
putierden heer Jacob voirqedraqen".

Toen de vice-cureijt het in een preek eens had over het
verbod door de Raad van het rondwandelen in de kerk tijdens
de dienst, zei hij, dat het verbod belet werd door eenigen
van de Raad, die zelf wel halve ketters konden zijn; als het
niet verboden werd, zou hij eenigen zoo bij de hooge over
heid aanbreriqen.. dat zij zouden gruwen van hetgeen hun
kon overkornen. Verder is het gebeurd, toen de kapelaan de
preek hield, er enkele menschen door de kerk wandelden.
De vice-cureijt heeft toen tegen deze menschen zulke harde
woorden gebruikt en geroepen, dat zijn stem luider klonk
dan die van den predikant,' zoodat vele goede personen zich
ontzetten, niet wetende wat daar gaande mocht zijn.
Kort daarna heeft de vice-cureijt op de prcekstoel gezegd,

dat de heilige kerk verordend heeft, dat men tenminste eens
per jaar op Paschen naar het heilige sacrament zou gaan.
Nu zijn er hier, riep hij uit, verscheidenen, die in zes of zeven
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jaar niet naar het heilige sacrament zijn geweest. en daar
doet men niets tegen. Gij. wendde hij zich tot de Raad, zijt
er niet aIleen toe aangesteld. dat gij zult letten. op wie niet
betalen willen, of dat gij een .dief zult aangrijpen en hem aan
de galg doen hangen, maar ook, dat gij toezicht zult houden,
dat de lieden hun christelijke religie houden. Hoe komt het
echter, dat men dat niet doet? Niemand wil de kwaadste zijn,
men is bang, dat men uit de Raad wordt gezet. en zij, die
er niet in zitten, laten het, in de hoop. dat ze er eens in

kornen.
Op Allerheiligendag (1 November) verschenen bij den

in functie zijnden burgemeester Jorgen van Haersolte een
zekere Iseren Dirck, schoenmaker, met een anderen vreern
den gezel en zij deelden hem mede, dat de dag te voren de
moeder van den jongen man. die uit Havelte naar Kampen
gekomen was, ten huize van Henrick Smit gestorven was.
De overledene was een tante van Henrick Smits vrouw. De
vice-cureijt nu had verboden de vrouw op het kerkhof te
laten begraven. De mannen waren naar den onder-pastoor
gegaan en hadden hem gezegd, dat zij wel een goed ,getuig~
schrift van den pastoor en den schout van Havelte wilden
brengen; dat de vrouw niet met ketterij was besrnet, noch als
kettersch bekend stond. Maar zijn eerwaarde had geen per
missie willen geven om. haar op een gewijde plaats te doen
ter aarde bestellen. Dirck en zijn gezel vroegen nu den bur
gemeester, dat hun werd toegestaan de overledene toch op
het kerkhof te begraven. De burgemeester antwoordde nu,
dat ze moesten wachten, tot dat hij dit geval in de Raad
had gebracht. De burgemeester deelde nu aan de Raad het
geval mede. Hier werd besloten, dat de burgemeester in
gezelschap van de provisoren van de Nicolaaskerk, Klaas
Igerman en Henrick de W olffs, naar den vice-cureijt zouden
qaan, om van hem te vernemen, uit welke oorzaak hij de
begrafenis op het kerkhof verbood. In dit onderhoud deelde
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de vice-cureijt mede, dat bovengenoemde Dirck, met twee
zoons en een dochter van de gestorven vrouw 's middags
bij hem in de pastorie waren geweest, met den Cellebroer
Johan (uit het Cellenbroersklooster), die bij het ziekbed van
de overledene was geweest. Van Plo had nu aan de kin
deren gevraagd of hun moeder verleden Paschen ook naar
het heilige sacrament was geweest. Hun antwoord was ont
kerinend, het was, door zekere oorzaken, niet geschied. De
burqerneester zei nu, dat de kinderen dit ook ai:ln hem had
den meegedeeld; zij hadden daarbij verklaard, dat het achter
wege was gebleven door zeker misverstand, dat de moeder'
met haar kinderen had gehad, omdat zij aan het eene kind
meer had toebedeeld dan aan het andere. Zij wilde dit eerst
uit de weg geruimd hebben. Daarom was ze ook hier naar
Kampen gekomen. De kinderen had den aangeboden, dat zij
een . goed getuigschrift over moeder van haar rechter of
schout en ook van haar pastoor zoowel aan de Raad als aan
den vice-cureijt wilden brengen, n.l. dat zij niet met ketterij
besmet was. De vice-cureijt antwoordde hierop, dat aIle ket
ters zich met dergelijke redeneeringen en praatjes behielpen,
en dat men wel kon merken, wat voor een vrouw het geweest
was, daar zij ten huize van Henrick Smit, die verdacht werd
een ketter te zijn, was gestorven. De geestelijke zei dan ook
ten slotte: zij zal niet op het kerkhof begraven worden.

Toen de kinder en echter nog verder aandrongen, heeft de
Burqerneester de Raad weer doen verqaderen. Cellebroeder
Johan werd verzocht hier te verschijnen en deze verklaarde,
dat hij de avond voor de dag, dat de vrouw gestorven was,
bij haar geweest was. Henrick Smit heeft hem toen aan
gespoord, dat hij de vrouw verrnanen zou, toch het sacra
ment te ontvangen. Hij had dit gedaan; de zieke antwoordde
hierop, dat zij eerst haar kinderen wilde spreken, met wie
zij nog een geschil had, en die zij daarvoor uit Havelte ver
wachtte. Toen hij haar zeide, dat de tijd haar misschien te
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kort zou vallen, antwoordde de vrouw: er sterven er zoo
velen in .Havelte, die "den doot haestich overqueem" en die
het heilige sacrament niet ontvingen, want hun pastoor ging
niet graag in huizen, waar de pest was. Zij hoopte echter.
dat die zielen toch niet alle verdoemd zouden zijn. Toch had
breeder Johan niet gemerkt, dat de vrouw het heilige sacra
ment versmaaclde of een afkeer had gehad van zijn woorden
of van hem, want ze had zijn vermaning gaarne gehoord.

Daarna zijn ook de kinderen van de, vrouw en Dirk
Schoenrnaker bij de Raad gekomen; zij boden aan, dat zij
binnen acht dagen van pastoor, schout en buren een goed
certificaat zouden brengen, dat hun moeder noch met heresie
besmet was, noch als zoodanig bekend, maar dat ze zich
altijd aan de "oIde catholixsche religie 'gehoIden, toe kerck
gegaen, misse ende preeck gehoort en de die sacramenten
ontfangen, als andere Christen do en" . Dirck Schoenmaker
bIeef er borg voor, dat deze verklarinq zou gegeven worden
en vertelde tevens, dat deze vrouw twee of twee en een half
jaar in Kampen gewoond had, en dat hij haar altijd naar de
kerk had zien gaan, om mis en preek te hooren en doen
zooaIs andere Christenen: hij bood zelfs aan dit onder eede
te bevestigen. De Raad yond nu goed, door dit aanbod en
door deze verklaringen, dat de kinderen hun moeder op het
kerkhof zouden ter aarde bestellen. Onder de viqilieen heb
ben de afgevaardigden uit den Raad dit besIuit aan den vice
cureijt medegedeeId; Schepenen en Raad zagen geen vol
doende redenen om te verbieden, dat de overIedene op het
kerkhof zou begraven worden: zij konden de begrafenis niet
weigeren; zij voegden er aan toe, dat dit niet geschiedde "in
verachtinge Catholischer religion oft sijns persoens". De
vice-cureijt zei daarop: Gij kunt haar, wat mij betreft, weI
midden in de kerk beqraven: wat heb ik dan hier te doen,
ik wil met mijn kape1aans van. hier vertrekken. Boos is hij
van de heeren weggeIoopen. Na de dienst heeft de vice-

210



cureijt desondanks den doodqraver nogmaals verboden voor
de overledene een graf te graven.

De volgende dag, op Allerzielen - 2 November - heeft
de geestelijke in Onze Lieve V touwenkerk, aan de voet van
het altaar voor het koor plaats genomen en heeft daar luid
tegen het gewone yolk gezergd, dat ten huize van Hendrick
Smit een vrouw was gestorven, die in haar ziekte en ook
laatstleden Paschen het heilige Sacrament niet had willen
ontvangeh en verbood daarom iedereen de doode te volgen
of mee te gaan, op straffe van de ban; indien iemand het
toch deed, dien daagde hij over drie dagen voor den officiaal
te Deventer. Toen op deze zelfde dag de kapelaan zou pree
ken, heeft eerst de vice-cureijt het woord genomen om mede
deeling van het overlijden te doen en tegelijk aan te kondi
gen, dat er een vicarie vacant was. Hij liet ihierop volgen
het verhaal van deze overlcdene. Wilde iemand zich tegen
zijn verbod met geweld verzetten, dien wilde hij bij de hooge
overheid van Zijne Majesteit den Koning aanklagen, terwijl
hij zei: "ieder moge daarop verdacht zijn en laat het u vrij
gezegd zijn", schuddende zijn hoofd.

Werkelijk kwam een paar dagen daarna het getuigenis uit
Havelte aan, waarin Wattherus ther Maith, pastoor, en
Christoffel ther Maet, koninklijk Schout te Havelte, volgens
de waarheid verklaren, dat de overleden Geergen Steenbar
chen lang in het kerspel gewoond heeft, daar getrouwd was
en te goeder naam en faam bekend. Zij heeft zich altijd eer
baar gedragen, vol gens de oude roomsche katholieke kerk
en is met geen .Jieresie, ketterie ofte secte besmettet befamt
gewest, dann heft de ketterien ofte secten in haer [event soe
vole als haer mogelijcken ijs gewest, rneer als ijmant in diese
kerspel tegengestaen". Zij begeeren daarom, dat zij een eer
lijke begrafenis moge hebben en .xms here God voer haer
bidden, dat haer die alle sonden in haer levent gedaen und
bedreven, vergeven wijIl, gelijck Christen minschen voer den
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anderen schuIdich sinn en tdoen". Dit verklaart tevens [oan
nes van der As, kapelaan, die een half jaar bij haar he eft
gewoond; evenzoo verklaren, wat haar Ieven betreft, ook
haar .maebers" (buren) Jan Henricks en [ohan Geers.

Op deze zeIfde AIIerzieIendag heeft de vice-cureijt op de
preekstoel gezegd, dat het vorige jaar op deze zelfde dag
ketterijen in deze kerk verkondigd zijn, o.a. dat men maar
twee- of drie maaI hartelijk voor een doode moest bidden;
aIs het vaker geschiedde zou het lijken, of men aan de barrn
hartigheid Gods twijfeIde. En de .Jecker" (= vIegeI), die
zoo gepreekt had, wist niet eens, hoeveeI boeken er in de
bijbeI waren, enz. Oat men er nu weer zoo een wilde hebben.
Verder heeft de vice-cureijt schimpwoorden op de stoeI ge~
uit, die de gemeente niet anders begreep, dan dat ze betrek
king hadden op doctor Cruse en op zijn broer Broeckhuizen,
Ieden van de Raad. In elk geval, zeggen de heeren van de
reqeerinq, dat weI blijkt, dat de onder-pastoor zich in zijn
preeken niet kan matigen "streckende tot unrust der gemee~
ner tranquilliteit". Men meent nu, dat het niet doenlijk zal

I

zijn den vice-cureijt langer te handhaven en "wij willen
geerne opt gevoechlixte ende mitten iersten van hem ont
sIegen worden", want het .xms gheenssins geraeden is, mit
hem dit halve jaer uth toe verwachten ende ons ghien dinck
in onse politie soe lijef en is aIs rust en de gemeene een
dracht onder onsen burqeren".
Op de negende November, 's morgens kort voor de preek,

is de vice-cureijt bij den dienstdoenden burgemeester Jorgen
van Haersolte, die voor het O.L.V.~altaar in de Nicolaaskerk
in de bank zat, gekomen en zei tegen hem, zonder eenige
voorafgaande begroeting: hoe komt het, dat men mij de
voorwaarden, die mij beIoofd zijn, niet bezegeIt? De burqe
meester vroeg hem, of heer Tijman niet bij hem geweest was,
om te vragen of zijn eerwaarde nog een weinig wilde wach
ten. De vice-cureijt antwoordde: .meen". Nu zei de burqe-
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meester: "de heeren zullen u weI geven, wat ze u beloofd
hebben". De vice-cureijt draaide zich bij deze woorden om,
zoodat de burgemeester niet wist, of hij zijn woorden wel
verstaan had. In de preek op deze dag zei de vice-cureijt:
"is er iemand, die twee tonnen vleesch of wat rookvleesch
wil koopen": hij wilde nu afscheid nernen. Men had met list
zijn handteekening gekregen en hij kon niet krijgen, wat
hem beloofd was. Hij had dus lang voor niets zijn betrekking
waargenomen. Hi] hoopte, dat geen mensch of kind door hem
te kort was gedaan. Hij~wilde met ieder afrekenen ."Blijft
gij overigens bij de leer, die ik geleerd heb en jaagt de ket
tersche predikantcn, die na mij zullen komen, de stad uit".
Mocht hij iemand in woord of daad geschandaliseerd heb
ben, dan vroeg hij hem dat te vergeven. Tot driemaal toe zei
hij nu afscheid te nemen "ick wunssche u eendrachticheit,
gu'ede neringe ende eenen wijsen Raedt; ick wil van hier
nijet soheiden, eer ick een ijder betaelt hebbe: hier mit will
ick u ten derden mael den Here bevelen. Ende is daernae
van den stoel qetreden".

Men begrijpt, dat het nu spoedig uit was. De volgende
dag, 10 November, begaf de secretaris, Claes van Urck, zich
naar den vice-cureijt, en zei hem, dat Schepenen en Raad
begeerden, dat hij zich naar het raadhuis zou begeven. De
vice-cureijt antwoordde, dat hij niet dacht te komen. Hij nam
den secretaris bij de mouw van zijn mantel en zei, dat hij
maar mee naar binnen moest komen en wat drinken. Eerst
weigerde de secretaris, maar teen zijn eerwaarde aandrong,
ging van Urck naar de keuken, waar de kapelaans zaten.
De secretaris drong nu aan op een antwoord, maar de vice
cureijt bled weigeren, zeggende, dat men toch zijn voor
waarden niet wilde nakomen. Hij wilde den secretaris de
sleutels van de pastorie meeqeven, maar dat weigerde deze,
omdat hij, naar hij zei, geen bevel had de sleutels te ont
vangen, maar alleen den vice-cureijt aan te zeggen bij Sche-
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penen en Raad te komen. Of schoon ook de kapelaans aan

drongen, is het alles toch vergeefsch geweest: hi] wilde niet mee.
Toen, dezelfde dag, is secretaris Reynerus, op bevel van

de Raad naar Tijman Hermansz. gegaan, om samen met hem
naar de pastorie te gaan, omdat hij den vice-cureijt iets
schriftelijks had mede te deeIen, hi] wilde gaarne, dat Tijman,
als notaris, daarbij zou zijn. Men narn nog twee getuigen
mee. Toen men aan de pastorie kwam, liep de vice-cureijt
onder de wingerd, gekleed in een reismantel en een reishoed
op het hoofd. De secretaris vroeg of de geestelijke nog even
wilde binnengaan, omdat hij hem nog wat had mee te deelen.
Allen zijn nu naar binnen gegaan. Ook de kapelaans werden
erbij geroepen. De secretaris zei nu, dat, waar van Plo des
morgens geweigerd had naar de Raad te kornen, hij, secre
taris, nu hier gekomen was, om het schriftstuk, dat hij bij
zich had, in tegenwoordigheid van getuigen voor te lezen.
Van Plo wilde er eerst copie van hebben, dat weigerde de
secretaris en de vice-cureijt wandelde in de kamer op en
neer, net of hij het lezen niet wilde hooren. Toen zei de
secretaris: "ik vind wel goed, dat u het in handen hebt, maar
ikwil het zelf lezen, want dat is mij bevolen". Na nogmaals
aandringen zei van PIo: ,,laat lezen, laat lezen". Omdat de
getuigen dit vroegen, werd het nu voor de tweede maal
gelezen. Toen het over de voorwaarden ging, zei van Plo:
"die zijn mij onthouden". Na de voorlezing zei hij: ,,'t is
goed, 't is goed". Secretaris en notaris vroegen hem nu nog~
maals naar de Raad te gaan. Maar van Plo bled weigeren.
Toen hij het vertrek wilde verlaten, heeft hij zich in de deur
orrigekeerd en hij heeft den secretaris de sleutels voor de
voeten geworpen, zeggende voor notaris en getuigen:· "holt
daer, dair sint mijn sloetelen". En waar de secretaris ant
woordde, dat hij geen bevel had de sleutels te ontvangen,
heeft de vice-cureijt deze weer opgenomen en ze op de ven
sterbank geworpen.
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Ten slotte heeft de vice-cureijt nog een brief aan Schepe
nen en Raad gezonden, waarin hij de kwestie van het ont
vangen van zijn salaris beihandelde en verder zijn gedrag
tegenover Schepenen en Raad verdedigde. Hij eindigde dit
geschrift: "Hiermit Godt bevolen, usque ad Indicium". Onder
de brief staat geschreven: "clit heft die maecht in der wedeme
(pastorie), van wegen heer Gerrijt Wtllemssz. van Plo over
gelevert an den burgermeister indertijt, die E. Jorgen van
Haersolte op den 10 Novembris an. 1567 des aventz".

Daarna heeft hij Kampen verla ten. Het stadsbestuur zegt
nog "dat nummer bevonden solte worden, dat die stadt van
Campen mit ymande listelick gehandelt hadde", zooals de
vice-cureijt in zijn preek gezegd had; de stad wilde hem tot
de Iaatste stuiver, die hij te vorderen had, betalen.

Cuynretorf verzoekt men nu in Amersfoort te komen, om
daar met de gedeputeerden van Kampen de zaak nog eens
te bespreken. Cuynretorf schreef de 13de November terug,
dat het hem weI gelegen zal zijn "een maendaege thoe coe
mende (zoe t Godt beliefft) tsavens mij aldair tlaten vynden
in .der herberg daer den Hulck vuythanckt om communicatie
thaIden". De bijeenkomst had op de lZde November plaats:
er waren Arent to Boecop en Conradt van der Vecht. Alles
werd nu nog eens in den breede besproken. Het speet Cuyn
retorf natuurlijk, dat ~lles zoo geloopen was. Hij raadde nu
een nieuwen vice-curefjt aan, heer Jelijs van Veessem: nie
mand achtte hij daartoe bekwamer.

Zoo was dus het geheeIe drama geeindigd. Van den heer
Gerrijt Willemsz van Plo vernemen we daarna niets meer.
De nieuwe onder-pastoo-, niet de voorgestelde, trachtte met
een zacht lijntje de afvalligen, met behulp van de magistraat,
terug te brengen in de kerk. Dus op een andere manier dan
van PIo had gedaan, die een methode toepaste, die weI
principieel was, maar voor de tijden waarin hij leefde, en
voor Kampen, niet de juiste gebleken was. S. ELTE.
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