
De rechtzaak tegen Peter \Varners,
hoekdrukker te Kampen (1566-1567).

In het jaar 1566 op de 27e September verscheen in de Raad
van Kampen Mr Henrick van Thill. raadsheer van de Koning.
met een instructie van de sta~houder Aremberg. Hij deelde
mede, dat , een zekere Gerrit Hermans .qevanqen zat op het
blokhuis te Leeuwarden. In zijn bekentenis had hij o.a. ver
teld, dat hij een zeker boekje, getiteld: "Verclaeringe van die
mennichfoldige loese practiken van der iriquisitie", naar
Leeuwarden had gebracht om ze daar te verkopen. Dit boekje
was gedrukt bij Peter Warners in Kampen. Johan Willems.
een boekprenter, verklaarde, dat een zekere Geraert, wiens
achternaam hij niet wist. die ook in Leeuwarden gevangen zat,
hem Iiedjes verstrekt had en dat Auke Boekencoper, wonende
te Leeuwarden, hem eveneens deze boekjes geleverd had; ze
waren te Vianen gedrukt en waren getiteld: "Der Geusen
handelinge". Hij had daarvoor twee coninxdalers gekregen.

Genoemde Peter Warners oefende omstreeks 1540 reeds
het bedrijf van boekprenter uit. Voor zijn werkzaamheid als
drukker moge worden verwezen naar het artrkel van mejuffr.
Krans 1).
Terwijl de raadsheer nog op het raadhuis was. zond men

om Peter Warners. Hij gaf toe. nadat hij de bekentenis' van
de gevangene uit Leeuwarden had gehoord. het genoemde
boekje, op bestelling van een vreemde onbekende kramer,
naar een ander gedrukt exernpla ar tehebben nagedrukt. Sche
penen en Raad eisten nu, dat hij zelf borg zou blijven of dat

1) G. H. A. Krans Peter Wamersen, drukker en uitgever te Kampen
(in Het Boek, dee! XXIV. 147-186).
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een ander dit voor hem' zou doen, dat hij voor het gerecht
zou verschijnen, als de Raad hem wat te zeggen zou hebben
van wege bedoeld gedrukte boekje. Peter van Wijnnqen stelde
zich nu borg voor hem. De zaak werd nu uitgesteld, totdat
men de stadhouder Aremberg die in Hasselt zou komen om
enige dijkzaken te regelen, zou gesptoken hebben. Men zou
hem dan van de verontschuldiqmq van Warners op de hoogte
stell en om zijn inening hierover te horen.

Op de ge October zijn de burgemeester Arend to Boecop
en Coenraad van der Vecht naar Hasselt afgevaardigd. Toen
ze teruqkwamen hadden ze bevelschriften van de stadhouder
bij zich en enige vraagpunten, die men de boekdrukker ZQU

voorleggen. Op 11 October gaven ze verslag van hun reis en
, lazen de instructies voor. De dienstdoende burgemeester moest
nu de beschuldigde tegen de eerst volgende rechtdaq indaqen
voor de Iage bank, waar volgens stadrecht aIle beschuldiqin
gen, aanklachten en rechtsvorderinqen eerst moeten worden
behandeld. Daarna kwamen ze - als de zaak van belang was
- voor de hoge bank, d.i. voor de gehele Raad. Voor de laqe
bank houdt men z.ittinq op Maandag, Woensdag en Vrijdag;
maar door ossenjaarmarkt, heilige dagen en andere gewone
vacanties was er voor de Iage bank geen rechtszitting geweest
voor de 23e October. Toen de heren op de 12e October weer
afgevaardigd werden naar de stadhouder, is hun bevolen aan
Aremberg te kennen te geven, dat Peter Warners daggelegd
was (ingedaagd was), en dat de gehele raad van meriing was
om tegen hem volgens stadrecht "in aIle neersticheit te proce
deren". De burgemeester liet nu de raad voor de 23e October
bijeenkomen. Hij verzocht, dat de beschuldiging tegen de
boekdrukker op schrift gesteld zou worden. Nu vroegen de
leden van de Raad, wie de dienaar was die hem had 'inqe
daagd. Maar de burgemeester moest nu verklaren, dat hij de
indaging nog niet had gedaan en dat zijn zaak voor de Iage
bank niet voor de 23e kon plaats hebben. Ma~r de raadsleden
meenden, dat de zaak al gedierid had.

Warners is nu op de 23e October voor de lage bank be-
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, schuldigd, dat hij zekere "famose boexkens" gedrukt had,
waarin wijlen keizer Karel V, de koning van Spanje en andere
vorsten en heren "smadelijcken gediffamiert" werden, en nu
werd de zaak naar de hoge bank verwezen. Hier verzocht hij,
die in eigen persoon voor het gericht verscheen, van zijn borg
te worden ontslagen. Peter van Wyringen werd dus ontheven;
Warners moest nu zelf borg blijven of een ander aanwijzen.
Daarop hebben Cornelis Tijmensz en Sijbrandt Salincksz zich
in plaats van van Wijringen tot borg gesteld.

Nu werden hem de vraagpunten voorgelegd; hij gaf daarop
. zijn antwoord en zijn verweer, zowel schriftelijk als mondeling.
De drukker is nu bevolen "up, die gestalte burchtael" op de
volgende rechtdag terug te komen.

Warners richtte dus een uitvoerige verantwoording tot
Burgemeesteren, schepenen en Raad van de stad. Heel openlijk
behandelde hij de zaak en hij achtte zich geheel onschuldig;
hij begreep eigenlijk niet, waarom in dit geval het stadsbestuur
hem ter verantwoording had geroepen. Natuurlijk wist hij niet,
dat het op speciaal bevel van Aremberg was, dat zijn zaak
vervolgd werd. Overigens krijgen wij uit het verloop van het
geheIe proces sterk de indruk dat het stadsbestuur met het
geval verlegen zat en dat het Warners zeker niet vervolgd zou
hebben, als het van de Raad afhing, maar dat men hem ter
wille van Aremberg wel vervolgen rnoest. Het is dezeIfde
houding, die de meeste stedelijke magistraten aannamen, wan
neer het ging om vervolgingen om geloofszaken, die ons
telkens weer opval t, als er in de periode tussen 1530 en 1580
door de kerkelijke of landelijke autoriteiten aangedrongen
wordt op vervolgingen wegens zogenaamde ketterij. Dit geldt
niet speciaal voor Overijssel, ook voor de andere provincies,
in het bijzonder weI voor Holland.

In zijn schriftelijke verantwoording vermeldt Warners dan,
dat hij beschuldigd werd het boekje "Van de drij pauwsen
offte verclaringe van die menichfoIdige loose practijken van
de inquisitie enz." gedrukt te hebben.

Hij merkte daarover op, dat .rwaerachttch ende notoirlick"
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is, dat deze boekjes op verscheidene plaatsen gedrukt en ook
overa! in landen en steden in groten getale in het openbaar
verkocht en verspreid zijn, zonder dat er ooit enige overheid
de verkoop belernmerd, verhmderd of verboden heeft. Meer
nog: deze zeIfde boekjes zijn ook hier in Kampen in het open
baar, onder het oog en oor van de magistraat en van iedereen
verkocht: voor het Raadhuis, in de Schepensteeg, binnen de
Vispoort, buiten op de visbanken, binnen in het Vleeshuis en
op meer andere plaatsen en op verschillende tijden. Ver~
scheidene kramers hebben ze in grote menigte verspreid. Zij
hebben luid op langs de straten, zoals ze dat doen met alma
nakken en voorspellinqen, geroepen:: hier wat nieuws: koopt
hier van de drie pausen en van de inquisitie, enz. Groot en
klein h~bben ze gekocht en gelezen en eIke dag hebben ze
eIkaar daarvan verteld. Van de zijde van de stadsregering
heeft men deze verkopers nooit gehinderd of belet of verboden
te verkopen, zelfs geen waarschuwing heeft men ze gegeven.

Deze handelaars reizen overal door de landen en proberen
zo een schamel stuk brood te verdienen. Toen nu zo'n boek
verkoper hem opdroeg deze boekjes na te drukken, naar een
exernplaar, dat elders van de pers was gekomen, heeft hij dat
gedaan, zonder te overwegen, dat hij daarin iets zou misdoen,
omdat het op verscheidene plaatsen onverhinderd gekocht is
door ,geestelijken en wereldlijken, zoals ook hier in Kampen.
Daarom meende hij, dat 'bet ook hem wel gepermitteerd was en
het stilzwijgend zou worden goedgekeurd, als hi) dat boekje
nadrukte.

De Heren van de Magistraat mogen ook geen onbekend
heid voorwenden. Want" inderdaad is het een poosje geIeden
gebeurd, dat hi], Warners, met de schout van Kampen van
de Vispoort komende, de edeIachtbare burgemeester Geert
van der Vecht ontmoette voor het stadhuis. De burgemeester
zei toen: hier heer schout, daar is wat nieuws te koop van de
geuzen. Hij wees daarop de kramer aan die daar stond en die
een grote hoop brieven in het openbaar te koop aanbood,
waarin kardina!en, bisschoppen en andere geestelijken, pre-
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laten en monniken de inquisitie met aile macht wilden te werk
stell en en waar de heren geuzen ze van wilden terughouden
en ze daarvan afhielden. Nog onlangs werden hier in het open
baar in het Vleeshuis voor Iedereen vele brieven of prenten te
koop aangeboden: van de geuzen tegen de inquisitie; of waar
zij de roomse kerk in het zand trokken; of waar de vos of de
wolf de mis deed; of waar de pauselijke mis beg raven werd en
waarover priesters en monniken bedroefd waren; en meer
dergelijke geschriften. 't Is werkelijk waar; dat burgemeester
Henrick de Wolfs zeit daar in het Vleeshuis kwam en er bij
is gaan staan, alles heeft aangezien, met sommige burgers qe
praat heeft en ten slotte weer is weggegaan.

Een paar dagen geleden is h~t nog gebeurd, dat een vreemd
gezel eerst hier in het Vleeshuis, later ook buiten op de steiger
in het openbaar heeft gestaan met een heel grote hoop ver
schillende boeken, meestal gericht tegen de paus, zijn aanhanq
en zijn leer, waar iedereen, geleerd en ongeleerd, kon bij
komen, toezien en kopen. Toch heeft Warners niet gehoord
of vernomen, dat deze verkoper daarin door de burgemeester
verhinderd werd of belet, dat er van enige belemmering of
verbod ook maar in het minst sprake is geweest. Burqemeeste
ren zouden dan nu zulke vreemde en uitheemse kooplieden
stilzwijgend en oogluikend toelaten te verkopen en te ver
spreiden in het openbaar in de stad Kampen al die ding en
die elders tegen de paus en de roomse kerk gedrukt en uitqe
geven worden, zonder enig verbod of beletsel te doen. Hij
meent ook te weten, dat deze ding-en tegenwoorig in andere
steden en landen niet langer verboden worden, zoals vroeger.
En nu zou men hem, een geboren burger, die de stads lasten
rnee moest help en dragen, in zulke of dergelijke dingen willen
hinderen of ze hem beletten en hem _moeite en overlast aan
doen tot nadeel van de handel en van de welvaart onzer
burgers! Als verstandige heren kunnen zij het best overwegen,
dat zoiets niet met de rede of billijkheid overeenkomt. In dat
geval zou het voor hem veel nuttiger en beter zijn een vreem
deling in Kampen te zijn dan een burger.
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Als men nu achterna zou zeggen: dat wat in het boekje staat
is gelogen, het is een schandelijk libel, het is gericht tegen de
keizer of tegen de koning, dan moet hij daarop antwoorden:
dat dit hem niet bewust is, maar hij behoeft dit ook niet te
verantwoorden, want hij heeft het niet samengesteld noch er
opdracht toe gegeven. Hij heeft het alleen, als gezegd, naar
een ander, vroeger gedrukt exemplaar nagedrukt en hij meen
de, dat hem dat wel 'geoorloofd was, omdat het hier in Kampen
en overal in zo grote menigte in het openbaar door verschil
lende kooplieden verkocht is, zonder dat er vanwege de stads
regering ook .maar enige aanmerking op gemaakt is. Oat zou
toch naar zijn mening wel behoorlijk zijn qeweest, als het
werkelijk gelogen of schandalig was geweest en daardoor zou
hij gewaarschuwd zijn geweest; hij zou het dan niet hebben
nagedrukt. Bovendien is het niet het werk voor de drukkers
om alles nauwkeurig te beoordelen, wat hun opgedragen
wordt te drukken, te beoordelen of het goed ofkwaad is, waar
of gelogen. Zij achten ook niet daartoe versfand genoeg te
hebben.

Verder rneent Warners, dat "famoese ltbellen" briefjes zijn,
die men stilletjes uit boosheid "scrijet achter straten" of .die
men aanplakt of aanslaat in het geheim aan deuren of poorten;
dat vindt hij schelrnstukken, daar acht hij zichzelf te verstandig
en te vroom voor: zij die dit doen behoren naar recht gestraft
te worden. Degene, die ze "voortbrengt of vindt en ze niet
verscheurt, dient eveneens gestraft te worden, want die moet
worden verondersteld ze zelf te hebben gemaakt, aangeplakt
of aangeslagen. Maar de drukker wordt daarin niet betrokken.

Moet dit boekje nu als een fameus libel worden beschouwd?
Het is toch in het openbaar, vrij en zonder verhindering ver
kocht; zelfs heeft men niet gewaarschuwd, niet alleen niet in
Kampen, maar nergens in de landen en steden, maar weI is
het overal in grote hoeveelheden verkocht, gekocht en gelezen.
Maar volgens hetzelfde recht zouden dan ook grote meniq
ten van geestelijken, en wereldlijken, die deze boekjes gekocht
en niet terstond verscheurd hebben, gestraft moeten worden.
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Hier komt naar zijn mening noch het keizerlijk recht in geding
noch het door de raad samen met de grote en kleine gemeente
uitgevaardigde statuut over de fameuse libellen, daar hij niet
de auteur van dit boekje is. Vaak heeft hi] voor de regering
tegen provisie, meer dan enige andere drukker, in het gebied
van keizer of koning, op hun verzoek gehandeld.

Verder dringen Burgemeesteren er ernstig bij hem op aan,
dat hij de kramer van wie hij het boekje gekregen heeft, met
name zal noemen; of hij zou zelf naar de man onderzoek
moeten doen. Maar God weet, dat hij hierdoor in zijn geweten
bezwaard is, daar er zoveel onbekende, vreemde, schamele
gezellen rondtrekken, die om hun broodje te verdienen rond
reizen en bij ons of een ander voor een gulden of drie vier
kopen of soms laten drukken. Maar tenslotte is hem toch in
herinnering gekomen, hoe een tijdje geleden een vreemde
kramer uit Brabant, naar hij meent Hubert van Breda qe
naamd, die voor 'het stadhuis staande deze boeken heeft ver
kocht, bij enige andere drukkers hier in de stad moeite heeft
gedaan om bij hen een partijtje boeken te laten drukken. Maar
hij werd teleurgesteld, want hij kon de bestelde boeken niet
krijgen, omdat de drukker de boeken om zich zelf te bevoor
delen aan andere kramers heeft verkocht. Daarom heeft deze
kramer de drukker dan ook voor het recht gedaagd en hem
door de burgemeester gerechtelijk doen vervolgen om de on
behoorlijke manier van doen en om de door hem geleden
schade. De drukker heeft de kramer, die aan hem het eerste
exernplaar heeft geleverd moeten schadeloos stellen.

Daarna is deze kramer bij Warners gekomen en heeft hem
een hoop boekjes besteld, die hij dan ook voor hem gedrukt
heeft volgens het exemplaar dat hij van hem heeft ontvartgen
en dat hij nu voor de heren heeft vertoond.

Tenslotte verzoekt Warners dan ook deemoedig, dat de
heren van de magistraat dit alles in billijke overweging zullen
nemen en deze verontschuldiging in het goede aanvaardcn,

Dit was een samenvatting van twee uitvoerige memorien
die Warners aan de Raad overlegde tot zijn verontschuldiging.
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In de tweede wijst hij erop, dat het stadsbestuur hem de naarn
vroeg van de kramer; eerst wist hij zich die niet te herinneren,
maar merkwaardig is wel, dat de naam hem later te binnen
schoot.

Bij Aremberg waren op de 31e October Mr Caspar Sche
peler en Arend to Boecop. Zij meenden, dat deze dag een
rechtdag in Kampen was. Maar ze bedachten niet, dat de dag
voor Allerheiligen geen rechtdag in de stad was.

Op deze dag is nu Mr Henrick van Thill met bevelschriften
van de stadhouder opnieuw naar het stadbestuur afgevaardigd.
Van deze instructie heeft de raadsheer een copie aan de reqe
ring van de stad gezonden.· Ook zond hij een copie van be:"
kentenissen van verschillende andere gevangenen in Leeuwar
den. Eindelijk is op de 5e November zoveel voortgang in de
zaak gekomen, dat de Raad uitsprak, dat Schepenen en Raad
niet tevreden waren met de schrrltelijke en mondelinge ver
antwoording van de prenter. De naam van zijn opdrachtgever
wist hij zich toen nog niet te herinneren. Daarom kreeg hij nu
uitstel tot de volgende rechtdag; als hij dan nog niet de naam
wist te noernen, dan zouden Schepenen en Raad in de zaak
laten qebeuren. wat volgens het stadsrecht behoorde te ge
schieden. De borg en moeten borqen blijven, totdat de zaak
afgehandeld was in overeenstemming met de beschuldiging
betreffende de "famoese libellen". Ten overvloede las men
hem die voor: Als iemand eniqe Iamoese libellen uitgaf, die
aanvallen doen op vorsten, ridders of knapen,: vrouwen of
jonkvrouwen, of op enige goede steden, hij zal gestraft worden
"sonder genade ant hoichste". Misschien dat dit Warners'
memorie heeft helder gemaakt, en op 6 November gaf hij dus
de ons bekende opheldering. De zaak werd nu aangehouden
omdat zeven raadsleden door dijkzaken afwezig waren.

Intussen schreef de stadhouder nog twee brieven om er op
aan te dringen, dat in deze zaak nu zonder uitstel zou gepro
cedeerd worden. Deze brieven kwamen op 26 November
binnen. Daarop is op de 28e November Peter Warners weer
opqeroepen: hij verdedigde zich weer en refereerde zich aan
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zijn ingeIeverde memorie. Schepenen en Raad had den het
boekje gelezen en ook zijn verantwoording. Na rijp overleg
hebben ze uitspraak gedaan: Peter Warners zou op de Hagen
poort in verzekerde bewaring gezet worden. T erstond na de
uitspraak merkte de Raad, dat er voor het Raadhuis groot
rumoer ontstond. Daarom zond men er een secretaris op af
om te zien wat er gaande was. Het bleek "de vruntscap" van
Peter Warners, die het rumoer veroorzaakte. Deze vroeg de
secretaris te willen overbrengen, dat men de Raad wilde spre
.ken. Dit werd toegestaan. Toen zijn niet alleen "sijne vrunt-
schap" maar ook andere burgers in groten getale binnen ge
komen. Zij verzochten, dat Warners volgens stadrecht op
borgtocht mocht worden vrijqelaten. Ais Schepenen en Raad
niet tevreden waren met twee borgen, dan zouden ze weI 40
of 50 pond kunnen stell en "voir acht mans lijH", Schepenen en
Raad beraadslaagden hierover. Het stond te vrezen, dat door
de grote verzameling burgers, niet alleen op het stadhuis maar
ook op straat, die meende, dat Warners om de godsdienst
werd gevangen gezet, er enige "commotie offte onstuer" zou
geschieden. Daarom zijn Henrick de Wolffs en Arend to
Boecop uit de Raad .naar de "vruntschap" van Warners ge
zonden, om die in gemoede aan te raden, de uitspraak zonder
tegenstreven op te volgen. Maar de vrienden en de talrijke
andere burgers vroegen Warners te "verborgen", of dat hij
"omme der eere wille to huiss mochte gaan", dan zouden ze
hem's avonds op de Hagenpoort a£leveren "offte hoer voeth
in sijn plaetse stellen", Maar de Raad heeft dat niet willen
toestaan, noch de uitspraak intrekken. Toch bleven de vrun
den en de burgers aanhouden. Nu liet de Raad Warners en
zijn vrienden en de burgemeester nog. eens voor zich verschij
nen en de in functie zijnde burgemeester zei, dat Warners zich
naar de uitspraak moest richten. Hij vermaande iedere burger
bij hun eed die zij aan de stad hadden gedaan, zich hier niet
. tegen te verzetten, want ze zouden zich zelf daardoor in last
en lijden brengen. Hierop zijn de burgers van het gerecht weq
gegaan. Aan de stadsdienaars was herhaaldelijk gezegd, voor
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en na de uitspraak, om Warners te bewaken en hem niet van
het stadhuis te laten gaan voor hun bevolen was, waarheen
ze hem zouden brengen. Maar het is nochtans geschied, zoals
de dienaren zelf hebben getuigd, dat. nadat de vrunden en
burgers van het gerecht waren weggegaan. deze Peter War
ners hebben omsinge1d en van de trappen hebben afgeduwd.
zodat de dienaars hem niet hebben kunnen pakken. Toen de
dienaars zich weer tot het gerecht wilden wenden om dit mede
te delen. hebben ze niet kunnen zien, waar de burgers met
Peter Warners qebleven zijn. Toen de Raad die juist wilde
weggaan, dit, vernam, is hij bijeengebleven en hij heeft de
dienaren opnieuw bevolen Warners in zijn huis of elders te
zoeken en op de Hagenpoort te brengen. Toen de dienaren
hem zochten, vernamen ze, dat hi] al uit de stad geweken was.
De volgende daq, de 2ge November heeft de Raad dit alles

aan de gezworen gemeente, groot en klein. meeqedeeld, en het
boekje laten voorlezen, opdat zij van de zaak goed op de
hoogte zouden zijn. Nu werden weer twee uit de Raad, nI.
Henrick de W olffs en Arend to Boecop naar de stadhouder
afgevaardigd om hem op de hoogte te brengen; met het ver
zoek wat geschied was de Raad niet kwalijk te nemen, want
men wilde in deze zaak alIes doen wat volgens stadrecht in
dergelijke zaken behoorde te geschieden; men zou de mede
plichtigen straffen. De gezworen Gemeente heeft beloofd hier
in aIle hulp te verlenen.
Op de 4e December kwamen de beide afgevaardigden weer

in Kampen terug en ze hebben verslag uitgebracht aan de
Raad. des narniddaqs. De volgende dag sprak de Raad
met de Gezworen Gemeente die 'goed yond. dat de Raad
de schutterij en de gilden zou bijeenroepen. Terwijl Schepenen
en Raad met de Gezworen Gemeente in de raadkamer bijeen
waren, is Peter Warners bij klokslag in het openbaar uit de
stad en de vrijheid van Kampen gebannen. Hij mocht daar
niet weer inkomen "als bij het hoichste". Aan iedereen werd
verboden hem te huisvesten. Aan Schepenen en Raad werd
bericht, dat Sijbrandt Salincks, de man van Peter Warners'
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dochter en Warner van Wouw, de zoon van Peters zuster
de voornaamsten waren geweest, die Warners tussen hen
belden de trappen af hadden gedrongen en dat Jan [ansz.,
Peters zwager, in het gedrang onbehoorlijke woorden zou ge
zegd hebben. Daarom kregen de stadsdienaars bevel om te
trachten genoemde drie personen gevangen te nemen. Toen
de dienaars deze mannen in hun huizen zochten, hebben ze
ze niet kunnen vinden, ook aan niets hebben ze kunnen mer
ken, dat ze 's nachts in hun huizen hadden qeslapen of daar
vertoefd hadden. Ze waren blijkbaar uit de stad geweken.
Zeals men ziet is het een lang verhaal. Het duurde ook wei

heel lang voordat het gerecht de zaak aanpakte. Natuurlijk
had het stadsbestuur daar niet veel zin in en het is wei geen
wonder, dat Aremberg heel boos was over het getalm en
toen Peter Warners gevlucht was, was hij woedend. Aan de
heren uit de Raad die hem van het gebeurde verslag uitbrach
ten, zei hij, dat hij hun verslag met leedwezen had aangehoord.
Hij wilde er terstond aan de Hertogin over schrijven en hij
gaf als zijn mening te kennen, dat zij dit "in 'grote ongenade
affnemen wurde". Hij had gehoopt, dat men in Kampen de
zaak met groter ernst aangepakt zou hebben en die niet vier
maanden zou laten lopen. Van de brieven die hij aan de Raad
had geschreven had hij copie laten maken en de antwoorden
daarop had hij goed bewaard, zodat hij zijn verslag over deze
zaak aan het hof wei zou weten te maken. De afgevaardigden
zeiden, dat alles behoorlijk gedaan was, geheel in overeen
stemming met de stadsrechten, waarop Aremberg antwoordde,
dat zij altijd verzocht hadden hun stadsrechten en gewoonten
te mogen handhaven en de koning was hun daarin steeds ter
wille geweest. Maar nu kon men zien wat dat voor stads
rechten waren, waardoor Warners uit hun handen gekomen
was. Aremberg vroeq verder of men de drukker nu niet vol
gens dezelfde stadsrechten behoorde te verbannen en zijn
bezit confiskeren. Toen de heren antwoordden, dat hier van
confiscatie geen sprake kon zijn, zei de stadhouder, dat dit wei
aardig gevonden was: nu de man weg is, is zijn goed gered;
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wellicht is er in deze landen geen sprake van, dat lijfstraffen
en con hscatie tegelijk plaats vinden, maar een van beiden
moest toch gebeuren. De afgevaardigden ..allegeerden, onder
den burgeren gedivulgeert twesen, dat hij omt gelove an
gesproken wurde; tselve achtede sijn Genade voor een blote
excusatie, soe die burgers in die lange tijd van vier maenden
weI vernomen hadden, uth wat oersaken hij in rechten be
toqen were". Aremberg wilde dat de heren van de Raad
onder ede degenen zouden noemen die met Warners voor het
gerecht waren geweest en hem uit handen van het gerecht
hadden gedrongen. Hij zou weI zorgen, dat ze uit aIle landen
van de koninq zouden verbannen worden. Als dit alles ter
kennis van de Spanjaarden zou komen, dan zouden zij de
schepenen van Kampen daarvoor verantwoordeIijk stellen.

Verder zei de stadhouder, dat, nu zij in hun rechtspraak
gehinderd waren, hij nu alleen verwachtte te horen, of zij de
hulp van de koning nog begeerden. Maar hij zag weI wat het
was: zij wilden noch Zijne Majesteit noch diens schouten er
kennen: daar wilden ze niets mee te doen hebben, evenmin als
met Kanselier en Raden. Maar als de stad soms nog wat
soldaten nodig had, dan kon hij die nu wei leveren want er
was nu een motief voor. Eer hij mij zou dulden, dat een der
gelijk geval in zijn gouvernement ongestraft zou blijven, zou
hij van zijn stadhouderschap afstand doen. Hij dacht ook
verder geen klaringen of andere landdagen te houden voor hij
de zaak tot een 'goed einde gebracht zag.

De heren verklaarden nu, dat de gehele Raad van mening
was, de schuldigen te straffen, dit had men afgesproken met
de gezworen Gemeente, die beloofd had alle medewerking te
verlenen. Hiertoe, tot het straffen n.L, spoorde de stadhouder
ze dan ook aan en eiste van hen; dat wat ze nu mondelinq
hadden verklaard op schrift zouden vastleggen: De afqevaar
digden hadden hiertoe nu geen opdracht, maar ze beloofden
dit terstond over te brengen: "biddende dat sijn Genade die
sake soe lange bij sich holden, solde believen, sonder dat
F. D. van Parma daervan over te schrlven. Tot den begeerte
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zijn Genade den hantdediqers naernaftich gemaeckt te wor
den, neffens overschriven der gestaltenisse der saken, mit oick
copie van der sententie ende vant statuut, allet welcke die ge~
santen angenomen hebben te reperteren".

Men ziet hoe boos Aremberg was, maar ook, dat hij eiqen
lijk alleen maar dreigt en het toch niet tot het uiterste wil
laten komen. Zijn mening over wat de stad te wachten staat,
als de Spanjaarden zich er mee bernoeiden, is niet mals: hij
heeft zelf met de Spanjaarden niet veel op en ziet er niet veel
goeds van komen, als zij zouden ingrijpen.
De volgende morgen is Mr Henrick van Thill door Aremberg

naar de heren in hun herberg gezonden, om mee te delen, dat
hij in de nacht brieven van de Hertogin van Parma had ont
vangen, waarin zij erop aandrong dat hij de stad Kampen
ertoe zou brengen "met vlijte" de zaak van de boekdrukkers
flink aan te pakken. Aremberg kwam er nu nog eens op terug,
dat Arend to Boecop en Conrad van der Vechte hem hadden
meegedeeld, dat Peter Warners daggelegd was, terwijl dat
door de burgemeester inderdaad niet gebeurd was, zoals
naderhand aan de stadhouder was bericht. Tengnagel had hem
toen, in tegenwoordigheid van de drost van Coevorden be
kend, dat daar lelijk in- verzuimd was.

Naderhand heeft de Raad alles wat in de zaak van Peter
Warners gedaan was, in een schrtftelijk rapport aan Arem
berg vastgelegd, gedateerd 7 December 1566.

* *•

Een jaar later, op de ge December 1567 verscheen Mr Hen
rick van Thill weer in Kampen. Hij overhandiqde aan de' in
Iunctie zijnde burgemeester, Lodewijk van Voerne een brief
van Kanselier en Raden, gedateerd 9 December, waarin ze
meedeelden, dat Zeger van Groesbeck. plaatsvervanger in het
gouvernement van de graaf van Aremberg hem had opqe
dragen zekere zaken te behandelen, die van belang zijn zowel
voor de koning als voor de stad Kampen. Daarom had dit
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college Henrick van Thill afgevaardigd om de zaak te be
spreken.

's Avonds vergaderde de Raad; toen van Thill in het college
verschenen was, heeft de burgemeester op bevel van de Raad
hem meegedeeld, dat men zijn brief, de opdracht van Kanse
lier en Raden (zo zij zich noemen! zegt het verslag er smalend
bij) gelezen had. Van Thill wist toch wel, dat dit college door
het landschap Overijssel niet erkend werd? Daarom kon de"
Raad deze opdracht van Kanselier en Raden niet aanvaarden.
Maar als van Thill, aan de Raad een verzoek had, uit bevel van
de koning of van de graaf van Aremberg of van de heer van
Groesbeck, dan kon hij dit aan Schepenen en Raad weI voor
dragen. Van Thill zei daarop, dat, als men zijn bevelschrift
niet kon aannemen, hij de brief wel wilde terughebben; hij
zou het rapporteren aan hen die hem hadden afgezonden.
Het verzoek in de brief geschiedde op bevel van de heer van
Groesbeck en het betrof een zaak die de koning aanging en
had betrekking op burgers van Kampen. De Raad wilde het nu
weI in behandeling nernen, maar niet als kornende van Kanse
lier en Raden, want dat zou niet naar de zin zijn van Ridder
schap en Steden (de Provinciale Staten van Overijssel). Na
dat men nog enige tijd hierover gepraat had, vertelde van Thill
dan, waarover het ging. De heer van Groesbeek had uit de
bekentenis van een gevangene in Leeuwarden vernomen, dat
de zoon van Peter Warners enige schandelijke liedjes gedrukt
zou hebben. Zeger van Groesbeck schreef hierover aan Kanse
lier en Raden en sloot de confessie van de gevangene erbij in.
Hieruit bleek, dat op de 1e December de drost van Harlingen
George van Espelbach, iemand had laten gevangen nemen, die
in Friesland en ten slotte in Harlingen liedjes had gezongen.
De gevangene heette Cornelis Pieterszoon, was 17 jaar oud,
was geboren in Haarlem; zijn ouders heetten Pieter Cornelis
zoon en Jantina Jansdochter. Beide ouders leven nog en wonen
in Bolsward. De gevangene oefende hetzelfde vak uit als zijn
vader (welk dat was wordt niet meegedeeId). Hij werkte in
verschillende plaatsen, in Staveren, in Bolsward bij Hendrik
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van Zwolle; hier had hij zeven weken vertoefd; verder in
Harlingen bij Oene Inthoff, 6 weken; in Workum bij IJ sbrant
IJsbrants, een half jaar: in Koudum bij een zekere Frederik,
wiens achternaam hij niet wist, vijf weken. Hij verklaarde, dat
hij niet meer dan zes of zeven weken erop uit is getrokken
om Jiedjes te zingen en te verkopen, ook twee jaar geleden
heeft hij dit ongeveer vier weken lang gedaan. Toen hem
gevraagd werd of hij ooit gevangen is geweest of uit enige
plaats verbannen, antwoordde hij ontkennend: alleen twee jaar
geleden, toen hij voor de deur van de grietman te Balk aan
het zingen was, werd hem bevolen te zwijgen en niet meer te
zingen. Toen men hem vroeg van wie hij de liedjes had qe
kregen, .antwoordde hij, dat hij drie soorten liedjes, die te
Kampen gedrukt waren bij de zoon van Peter Warners, had
gekocht van twee personen in Bolsward, de ene heette Saeck,
de naam van de andere wist hij niet; hij betaalde er twintig
stuiver voor; tien had hij verdiend en de andere tien had hij
van zijn vader gekregen. Nadat hij de liedjes had verkocht,
had hij met het verdiende geld de drie soorten liedjes in Steen
wijk laten drukken bij een zekere Harmen 1), wiens achter
naam hij ook niet wist: 1000 exemplaren kostten 1 caroli
gulden. Met deze liedjes werd hij gevangen genomen, maar
hij had daarvan overal in het land van verkocht en in het
openbaar in steden en dorpen gezongen. (Als bijlage zijn de
liedjes achter dit opstel opgenomen.)
Toen van Thil dit alles had meegedee1d, voegde hij erbij,

dat de Raad moest bedenken, hoe gevaarlijk het, zeker in deze
tijden, was, dat in een stad zodanige liedjes gedrukt werden.
De Raad antwoordde daarop, dat men in deze zaak zou han
delen in overeenstemming met het stadsrecht.
De volgende dag, 's morgens, heeft de Raad de boekdrukker

Berend Peters, de zoon van Peter Warners, voor zich laten
komen. Men deelde hem mede, dat de Raad had vernornen,
dat hi] enige liedjes zou hebben gedrukt. De exemplaren waar- .

1) Vermoedelijek Herman 't Zangers, boekdrukker te Steenwijk in 1567.
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over het ging zijn hem nu voorqeleqd en ernstig ondervroeq
men hem, of hij die gedrukt had. Hij hield standvastig vol, dat
hij deze niet kende, dat hij ze niet gedrukt of nagedrukt had.
Toen men hem de bekentenis van de gevangene voorlas, ant
woordde hij, dat hij deze niet kende en men zou nooit kunnen
waar maken, dat hij de liedjes gedrukt had. Dit was direct
duideiijk, als men de letters vergeleek met zijn eigen druk
letters. Ten slotte verklaarde hij, dat hij in lange tijd in het
geheel geen liedjes had gedrukt en dat hij weI oppassen zou
zodanige, als men hem hier voorlegde, te drukken.

De Raad deelde deze uitslag van het onderzoek aan van
Thill mede, die dit doorgeven zou aan van Groesbeek. Hij vroeg
nog of de Raad dit gehele verslag voor hem wilde op schrift
stellen, hetgeen de Raad beloofde binnen een dag of drie vier
te zullen doen. Schepenen en Raad hielden Berend Peters nog
eens voor, en waarschuwden hem, niets te drukken, waardoor
hij zich in last of verdriet zou brengen. Peters antwoordde
hierop, dat hij zich tot nu toe daarvoor gewacht had en dat hij
hoopte dat in de toekomst te blijven dcen.
Hiermede was dit geval van de baan.
Op of omstreeks de 11e Maart 1567 kwam er bij de Raad

een verzoekschrift binnen van de "tsamentlijke vrunden ende
bloetzverwanten van Sijbrant Salincks ende Warner van
Wouw, neffens Johan Jansz". Zij verzochten met .xiemoediqer
supplicatien" of de genoemde uitgeweken burgers weer vrij,
veilig en onverlet uuth haer ellendicheijt" wederom in de stad
mochten komen. Maar ze hebben gehoord, dat het verzoek
schrift van Johan Jansz afgeslagen is en dit heeft zijn bloed
verwanten en ook Sijbrant "ghiene cleijne bedroeffenisse toe
gewendet" 1). Maar oak Sijbrant vragen de vrunden en magen

~) Echter is er een mededelinq, dat de vrienden en bloedverwanten
van [ohen [ensz, een vet zoekschriit bij de Raad hebben ingediend. Schepe
nen en Raad hebben de Burgemeesters bevolen aan de verzoekers mede tc
delen, dat als zij voor Jansz. volgens stadsrecht borg wilden zijn, en
be/oven, dat hij ten allen tijde zich op bevel van de Raad tee beschikkinq
zou stellen om recht over hem te spreken, dat dan Schepenen en Raad
Jansz. wei wilden verqunnen in de stad te blijven op deze borgtocht. Dan
heeft hij dus de gelegenheid zich te verweren tegen de teqen hem. inqe-
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"mit hertelijker andacht gantz onderdanichlijken bidden, vra
gen ende begeren U. E. gratioselicke be1ieven ende toe1aten,
dat doch gemelte Sijbrant uuth sijn lanckwilige, bedrukte ellen
de ende dweelinqe, daerin hij tot sijnen seer merckelicken
schaden ende verletsel sijner huisneringe (ach leider) ver
Ireemt" weer in de stad bij zijn vrouw en kleine kinderen mag
komen om voor dezen de kost, "mit Godt ende eeren" te ver
dienen.

Want, nadat hij zijn schoonvader Peter Warners (die nu in
grote druk leeft) uit de stad geleid had, zoals hij voor God
behoorde te doen, heeft hi] vernomen, dat men hem's nachts,
toen hij afwezig was, door gerechtsdienaren heeft gezocht.
Daardoor was hij zo beangst geworden, dat hij niet weer naar
huis durfde gaan, ofschoon hij dit weI van plan was geweest.

Sijbrant zou nooit uit zijn huis zijn gegaan om enige burger
leed te doen "jae all weert een kijnt (sonder roem offt ver
baecht (= pocherij) gesproeken, soe vee1 te min an sijn ge~
boerlicke overheit, die men als billick in behoerlicke reverencie
behoert te holden".

Maar in "desse bedruckte noet ende sware benautheit" van
sijn schoonvader ("dien hij naest Gott alle bedienstachticheit,
oeck hulpe ende bijstant trouwelicke te bewijsen schuldich is")
heeft hi "uuth verbaestheit ende versturinge" woorden gezegd,
die voor een gerecht niet betamelijk waren; maar dat was hem
toen niet bewust en dat is hem nu van harte "grondelicke
leedt". Hij hoopt daarom, dat de Heren van de Raad hem deze
woorden, die hij uit trouwhartigheit heeft gesproken, niet ten
kwade zullen duiden, alsof hij die uit moedwil tegen zijn
overheid had gesproken; het was meer "uuth een natuerlicke
bewegen ..... tegen sijner huijssfruuw vader, cleine kinder
bestevader ende als eenn coniuncta persona". Daarom vraagt
brechie beschuldiqinq am de aanklacht als het mogelijk is .se ontlediqen",
Op 4 Februeri 1576 hebben Jacob Cleesz., Geert Vreese, Barchart [ensz.,

Egbert Voss, Egbert lange Jan, Claes Louioe, Johan Blome, Gerrijt Blome,
Dirck Blome, Lutgen Jansz. en Claes Dircksz. zich. tzoor [chen Jansz. borg
gesteld.

Dit klopt dus niet met wat in het oerzoekschril t pan Salincks over [ensz,
wordt meeqedeeld.
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hij hem "mit genedigen oegen, barmhartelicken aan te zien om
die lieffte onss heren Christi" dit te vergeven en hem te ver
gunnen weer bij vrouw en kinderen in de stad te mogen komen,
zijn nering te doen, als vroeger "ende soe als een ander guedt
trouwe ende onderdanieh burger toegelaeten iss ende pleeht
te doene".
't Is jammer - de brief is zo ontroerend gest~ld en Siibrant

heeft zo gehandeld, als men van een goed mens moet ver
waehten - maar "Sehepenen ende Raedt en konnen den
suppliant en (de vrinden en verwanten van Sijbrant ) niet
helperr".

Pas in 1573 horen we weer iets van Salinek. De stad Kam
pen ontving op 2 Januari een sehrijven van Johan Marmiers
gaste, namens de koning Goeverneur van Deventer, Deze
deelde mede, dat Sijbrant Salinck gevangen zat en de qcever
rieur wilde graag inliehtingen over hem ontvangen. Kampen
sehreef nu teruq, dat Salinek de sehoonzoon was van Peter
Warners, die in 1566 op bevel van wijlen de stadhouder Arern
berg wegens een drukkersdeliet vervolgd was en door zijn
vrienden uit handen van het gereeht was bevrijd en daarna
uit de stad was gevlueht. Een van de voornaamsten die bij
deze vlucht geholpen had was Salinek geweest. Ook hij bleek
uit de stad gevlueht toen de stadsdienaren hem wilden ge
vangen nemen. Smdsdien was hij voortvluehtig en hij was pas
weer in de stad gekomen "bes ten tijde dat die Grave van den
Berge, Coninklijke Majesteits onses alreqencdiqsten . Heren
rebell, mit sijn volek (leijder Godt) ons overkomen is". De
regering weet niet waar Salinek zich intussen - heeft opqe
houden. Het stadsbestuur heeft wel de buren en anderen, van
wie het meende, dat zij met zijn handel en wandel goed op de
hoogte warcn, onder ede gevraagd te getuigen, hoe Sijbrant,
voor hij met zijn sehoonvader uit de stad week en onlangs
toen hij weer in de stad was, zieh heeft gedragen, zoweI aan
gaande de religie aIs in andere zaken. Deze getuigenissen zijn
aan Marmiersgaste toegezonden ..... Dit is het laatste wat
we van Salinek horen.
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Peter Warners was naar het land van CIeef gevlucht, naar
Emmerik, waar hij voor Juni 1583 is overleden.

Voor Warner van Wou, die in 1566 zijn oom Warners qe
hoIpen had te ontvluchten, werd in 1574 moeite gedaan om
hem te permitteren weer in Kampen te komen wonen. "Op die
voerbede des hoichwerdigen heren Bisschops van Deventer
(Aegidius de Monte), ingelijx des weerdigen her en pastoers
te Kampen ende andere zijnen vrunden, ghiestlick ende werlt
lick an den E. Raedt voer hem tot verscheiden tijden gedaen
ende mede angesijen, dat hij sich nu int achtste jaer uth dese
stadt desfals niet heeft moeqen ontholden", willen Scepenen
en Raad "die sake voer ditmael int .guede oversijen ende hem
bij sijn huijsfrouwe, kijnderen ende vrunden in dese stadt nu
wederom inkom en en de vrij unde vranck conversiren laten".
Maar hij moet natuurlijk oppassen, dat hij zoiets of iets derqe
lijks niet meer zaI doen en hij meet zich tegenover de Raad
"onderdenich, burgerlick ende eendrachtichlick holden ende
dragen, oft die Raedt wil hem doen straffen tot een exempel".
Dit besIuit is van 26 Mei 1574 en het is aan van Wou op de
1ge [uni voorgelezen, waarbij de Schepenen Sijmon GIauwe
Johansz, Ghert van Endover, [ohan to Bocop, Herman ter
Brugge en Henrick van Auwerinck aanwezig waren.

Dit waren de gegevens die in het archief te Kampen aan
wezig zijn over deze merkwaardige zaak van een drukkers
delict en zijn gevolgen, voor de drukker zelf en zijn familie
leden.

Zie Mr J. Nanninga Lliterdijk in de Bijdraqen voor Vaderl. Geschiedenis
en Oudheidkunde (Nijhofts Bijdraqen] 1875, en het ertikel van Mej. Krans
in .n« Boek".

* **
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