
Varia

10



Geschiedenis van Kampen.

De Opstand en de Republiek tot de 18e eeuw.

De nieuwe Heer van Overijssel had de Gelderse oorlog
beeindiqd - voorlopig tenminste. Nadat niet alleen Hasselt
en Genemuiden, maar ook verschillende Gelderse steden ge~
nomen waren, sloot Karel van Gelre de vrede van Gorkum;
daarbij behield hij Drente.

In deze tijd werd het ook te Kampen openbaar, dat de Her
vorming de geesten had beroerd en verdeeldheid had gebracht .
onder hen, die eertijds zonen van een kerk waren.
De leer van Luther yond in deze streek aanhangers, ook die

van Jan van Leiden. In 1534 heeft de bekende aanhouding
van Wederdopers plaats, die over de Zuiderzee en door Over
ijssel naar Munsterland willen trekken, naar het Sion der
Anabaptisten.

Sedert 1525 was te Kampen Albert Pigge pastoor, een man
van historische betekenis. Hij was een geboren Kampenaar,
verwant met de muntmeestersfarnilie Wynkens, en studeerde
te Leuven en te Keulen, waar hij een doctoraat behaalde. In de
eerste stad was Adriaan Florisz. een zijner leerrneesters. Teen
deze naar Spanje vertrok en kardinaal werd, vergezelde Piq
hius hem. Hetzelfde deed hij, toen zijn vroegere leerrneester
paus Adriaan VI werd. Hij bekleedde het ambt van Pronotarius
Apostolicus en werd belast met zendingen naar Duitslarid. Ook
de volgende pausen Clemens VII en Paulus III maakten qe
bruik van zijn diensten. Want ofschoon de natuur hem bedeeld
had met een misvormd gelaat en een hese stem, was hij door
zijn qeleerdheid en welsprekendheid een geducht verdediger
der kerk, die o.a. tegen Calvijn te velde trok, en bovendien een
bekwaam wiskundige, die over kalenderverbetering en astrono
mische onderwerpen schreef. "Ofschoon van een zwak en
ziekelijk gestel, stond hij overal, als een moedig kampioen der
kerk, in de eerste gelederen, om de eer van zijne, in die dagen
meer dan ooit, gesmade en vervolgde moeder de Katholieke
Kerk te verdedigen" (G. Brom).
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De regering van Kampen had er zich te Rome op scherpe
toon over beklaagd, dat de pastoor Jan Slachhek zijn dienst niet
naar behoren vervulde; het gevolg daarvan was geweest, dat
Slachhek genoopt was afstand te doen en de paus Pighius be
noemd had tot opvolger. Tien jaar later, toen hij door Paulus III
begiftigd werd met de proosdij van Sint Jan te Utrecht, vertrok
hij uit Italic naar deze stad, waar hij 2 December 1542 op onqe
veer 52 jarige leeftijd stierf. Hij is in de St. Janskerk begraven.

Pigge had evenrnin als Slachhek zijn pastoraat te Kampen
persoonlijk vervuld; dat was hem onmogdijk geweest.

Nu had, vooral door toedoen van zeelui en kooplieden, die
"oostwaarts hadden verkcerd ", de Augsburgse confessie te
Kampen aanhangers gevonden. En bij deze lieden was de
onderpastoor Arend Graet zeer gezien. Deze plaatsvervanger
van Piqhius moest zich te Utrecht komen verantwoorden. In
de stad verwekte dit enige onrust. De burgers en gilden ver
gaderden weer, in de Heilige Geest; ook de schutters hielden
bijeenkomsten en zonden afgevaardigden naar de Magistraat,
die vreesde, dat "de knodse op de strate" zou komen. Pigge en
ook de stadhouder verschenen in de stad en tastten door; Graet
werd als ketter en rebel verbannen, terwijl het houden van ver
gaderingen en het spreken van oproerige taa1 - zo luidde het
dreigement - zonder genade "ant hoogste" gestraft zou
worden.

Pigge had blijkbaar genoeg van het pastoraat: in 1539 nam
hij ontslag. De begeving van het ambt werd door zijn invloed
en met toestemming van het Deventer kapittel overgedragen
aan de regering van Kampen, behoudens bevestiging door qe
noemd kapittel; de stad beloofde, steeds ecn bekwaam man, vrij
van ketterij te zullen voorstellen. Andreas Fabri van Vreeland
vo1gde op en werd in het bezit der parochie gesteld "door het
ingaan van de grote deur, het aanraken van de ring aan deze.
van de klokketouwen, het missaal, de ornamenten, de sleutels
van het sacrarium en de doopvont van gezegde kerk".
In 1540was George Schenck, de stadhouder van Friesland,

Overijssel en Groningen, op de Toutenburg gestorven en in
de St. Nicolaaskerk van Vollenhove "midden op dat chaor"
begraven. Maximiliaan van Buren (1540-1548) was zijn op~
volger. Onder zijn bewind werd de laatste strijd tussen Karel V
en de Geldersen gestreden. In 1542was er een ogenblik vrees
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voor strijd dichtbij. Het Gelderse bendehoofd Maarten van
Rossum had Amersfoort genomen. Op een 100s gerucht, dat
de vijand het ook op Kampen voorzien had, stak men het
melatenhuis bij de Venepoort in brand, teneinde te voorkornen,
dat de Geldersen er gebruik van zouden maken. De keizer ver
zamelde in [uni 1543 een groot leger, want Willem van Gulik,
de opvolger van Karel van Gelre, die onderhandelde met de
Fransen en Denen en met de Duitse Protestantse vorsten, werd
hem te gevaarlijk. Te Kampen, waar de stadhouder juist ver
toefde, lieten de torenklokken en het geschut bi] het Tolhuis
hun geluid horen. De Ijsel was qesierd met vaartuigen vol
jonge juffers en gezellen in vrolijke stemming, "ende was seer
schone stille weder". En werkelijk, de overwinning kwam: in
September deed Willem van Gulik afstand van Gelre, waar nu .
Rene van Nassau, prins van Oranje, de stadhouder van Hol
land en Utrecht, uit naam van Karel V regeerde.

In 1545 bracht Maria van Hongarije, de landvoogdes der
Nederlanden, een bezoek aan Kampen. Ze werd vergezeld door
de stadhouder Jan de Ligne, graaf van Aremberg, die Maximi
liaan van Buren opgevolgd was en niet alleen over Overijssel,
maar ook over Friesland, Drente en Groningen het bewind
voerde. Van Zwolle kornende, werd het gezelschap Ieestelijk
ingehaald en bij de brug plechtiq ontvangen door de burqe
meesters Gheert van Essen en Lubbert van Ens. Voorbij het
Raadhuis ging het door de Oudestraat naar het HoL Men pre
senteerde de hoge bezoekster een vergulde kop, twee essen,
twintig schapen, vijftig mud haver en twee toelast wijn. Twee
dagen later vertrokken de gasten over Elburg.

Karel V had in 1549 zijn zoon Filips in verschillende Neder
landse gewesten als zijn aanstaand opvolger gepresenteerd;
het was enigszins een teleurstelling, dat deze alleen te Deventer
in per soon verscheen, en niet in de twee andere steden. Veel
algemener en groter ontstemming bracht een der laatste .maat
regelen van Karel V: het instellen van een Colleqevan Kanse
lier en Raden van Overijssel. De bedoeling was, dat dit de
rechtspraak zou regelen en bij afwezigheid van de stadhouder
de lopende zaken zou regelen. Deze maatregel, die de invloed
van de landsheer zou versterken, maar de administratie ver
beteren, stuitte op verzet: ze was in strijd met de privileqien.
Een andere maatregel, die evenzeer oude rechten kwetste als
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ze was in het be1ang van de staatkundige eenheid, was een
plakaat, waarbij de circulatie van de munten der steden van
Overijssel alleen binnen het gewest werd geoorloofd. Ook hier
was het wachtwoord: contrarie onse pr ivileq ien. Een bezwaar~
schrift en een afvaardiging gaan naar Brussel. De steden wijzen
er op. dat ze Duitse Rijkssteden en Hanzesteden zijn en op
scherpe toon wordt gezegd, dat het nooit gezien of gehoord
was, dat de landsheer zelf aileen in were1dlijke zaken beslissing
nam; dit geschiedde steeds "by rade, wille ende believinqe" der
Staten. Men behaalde het succes, dat de beide maatregelen op
geschort werden.

Als in 1555 te Brussel de plechtige afstand van Karel V
plaats heeft, zijn daar geen Overijsselaars bij tegenwoordig.
Om aan het bezwaar tegemoet te komen, dat men de nieuwe
landsheer Filips II "buitenslands" zou mceten huldigen, d.w.z.
buiten het gewest, besluit zijn stadhouder Aremberg uit
's konings naam de hulde te ontvangen. Deze huldiging heeft
in 1556 te Deventer plaats.

In deze jaren voerde de stad een merkwaardig proces voor
de Hoge Raad te Meche1en met de Noord~Hollandse kust
steden, de z.g. watersteden. De vissers uit deze plaatsen be
gaven zich ook naar de Overijsselse wal, waar toen nog veel
steur werd gevangen. Kampen beriep zich op haar recht, om
de kustvisserij met uitsluiting van anderen uit te oefenen tot de
dieptelijn van 31'2 el. Dit proces over de .Jimieten" eindigde in
.1559met een uitspraak ten voordele van Kampen. De sententie
hield in, dat de waterschepen gedurende het seizoen van de
steurvangst (Meidag tot Sint Jacob) niet varen of vissen moch
ten binnen de door bakens ("steurbakens") aangegeven grens~
lijnen. T och gat ook nog in de 17e eeuw. deze grenslijn voort
durend moeilijkheden.

De nieuwe heer, "koninklijke majesteit" Filips II had het
plan opgevat in de Nederlanden, zowel om het toezicht op de
geeste1ijkheid te verbeteren als om de steeds toenemende kette
rij te bestrijden, een aantal nieuwe bisdommen te stichten. In
1562 hidden de drie steden een samenkomst te Deventer, waar,
op van Kampen Hendrik de Wolff en Arent toe Boecop ver
schenen, en waar gesproken werd over de nieuwe bisschoppen;
een van hen zou te Deventer geplaatst worden. Wanneer ze als
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ketterbestrijders optraden, zou men weer schendinq der privi
leqien moeten vrezen, evenzeer aIs dit gesthiedde door kanse
lier en raden. die toch benoemd waren en nu rechtspraak uit~
oefenden in strijd met het Iandrecht. Nieuwe klachten bij de
regering ontlokten de Brusselse raadsheer CobeI de uitdruk
king "duivels~privilegien", alsmede de opmerkinq, dat die oude
gewoonten wassen neuzen hadden. Inderdaad waren het de
steden, die geen oog hadden voor de nieuwe staatseenheid der
Bourqondiers, waarin voor hun vaak verouderde rechten geen
plaats meer was.

Kanselier en raden bleven, evenzo bleef de bisschop.
Aremberg, van goede wille, zocht de tegenstelling te over

bruggen.
Nieuwe beroering ontstond door het optreden der regering

tegen de nieuwe secten. In de nu komende jaren zijn de Calvi
nisten zeer actief. Bovendien leefde de Doperse beweging nog;
na de val van het rijk der Wederdopers in Munster horen we
van de zeer radicale Batenburgers en de "vromekinderen van
Emlichem" (een dorp in het Bentheimse), die aIs moordbran
ders Overijsel in rep en roer brachten. Ook horen we van de
David-Ioristen, wier leider David Joris als profeet optreedt, en
de meer vreedzame Mennisten. T e Kampen vertoeft omstreeks
1562 de merkwaardiqe Hendrik Niclaes, een uit Emden ge~.
vlucht profeet, vader van het "Huis der Liefde", een in graden
afqedeelde geestelijke gemeenschap. Deze "vergodete mensch",
die jarenlang bevriend was met Coornhert en wiens werken
door de bekende Antwerpse drukker Plantijn gedrukt werden,
verliet Kampen spoedig; in 1580 stierf hij te Keulen.

De .mye predicatie", inzonderheid die voIgens de Auqs
burgse confessie, was zo werkzaam, dat Deventer en Zwolle er
een kerk voor inruimden. Blnnen Kampen waren 3 September
1566 veIe burgers in de Heilige Geest verzameld, meest van
vreemde afkomst, immigranten uit Holland en elders, en vaar
digden een deputatie af naar de Raad en de Meente. De stede
lijke regering, ook een trouw zoon der kerk zoals Toe Boecop,
beqreep, dat er in verband met de heerscnde spanning wat toe
gegeven moest worden; anders zou er een "haastige verande
ring" komen, waarbij men vee! kon verliezen. Maar Aremberg
rem de. Wanneer men nu toegaf, zouden weI meer nieuwe
leringen met een dergelijk verzoek komen. Handig rnerkte hij
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op, dat steden immers zo gaarne bij hun oude privileqien en
gebruiken bleven. Welnu, hier had men toch te doen met een
zeer grote nieuwigheidl Toen in September 1566 een vreemde
prediker, de korvenmaker Jan Aerssen, op het Cellebroeders
kerkhof preekte, werd hij op het Raadhuis ontboden en stelde
men de vraag wie hem zo "stolt" gemaakt had. Vervolgens
werd hij over de brug uitgeleid. Het was in Juli en Augustus
van ditzelfde jaar, dat de bee1denstorm over de Zuidelijke qe
westen der Nederlanden streek. Peter Warnersz., een drukker
van "suspecte boecskens der Geuzen", waarin o.a. een zwager
van Aremberg werd aanqevallen, was in hechtenis genonien.
De .stadhouder had geraden streng op te treden. Toen hij echter
naar de Hagenpoort gebracht zou worden. omringden zijn tal
rijke vrienden hem, werd hij door hen ontzet en uit de stad qe
bracht. Zijn goederen werden niet verbeurd verklaard; ook in
dit opzicht weerde de regering inbreuk op haar oude rechten af.

Het werd 1567 en Alva kwam. Op de landdag te Hasselt had
Aremberg reeds voorspellend gezegd: "Uw verderf is naderbij
dan gij meent". In de stad waren vele mensen "mitter sieckte
der pestilencie beqavet": de pastoor en de kapelaans waren er
al aan bezweken. De Raad .besluit, tot conservatie ener goede
politie, tot onderhouding van de gemene vrede en de een
dracht, en ter voorkoming van oproer en onenigheid - zo als
elders -. om hare burgers "op te houden" en tijd te winnen,
aan drie stadgenoten, waaronder de rector Caspar Holsteqe, te
verzoeken, de pastorie voorlopig te bedienen. Hoistege (in
1566 door een der kapelaans van de preekstoel voor een ketter
uitqemaakt] liet zijn school voorlopig in de steek, totdat het
zelfde jaar 1568 Michael Hartsroey uit Leuven pastoor werd .
.Aremberg kreeg gelijk: door de godsdienstige woelingen

werd de Spanjaard in het land gebracht en alles verdorven.
De Bloedraad doet scherp recht. In de stad komen vele
vluchtelinqen, uit Vlaanderen vooral: de "stock" is gevuld met
suspect~ lieden. Aremberq, overiqens geen groot vriend van de
Spanjaarden, trekt ziek en met tegenzin naar het Noorden om
de invallende Nassause bende onder Lodewijk van Nassau op
te zoeken: ') Mei 1568 sneuve1t hij bij Heiliqerlee. Toe Boecop
betreurt hem: hij had zich steeds een voorstander van de privi
leqien en ingezetenen van Overijssel getoond. De graaf van
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Megen, reeds' stadhouder van Gelderland, volqt hem op.
5 Augustus 1568, aIs hij na de grote victorie op Lodewijk bij
Jemgum in Oost-Friesland teruqkeert, passeert Alva Kampen.
Treffelijk wordt hij onthaald. Onvriendelijk was de hertog niet,
maar van hogerhand werden de privileqien onderzocht en na
vraag gedaan omtrent de rechtspraak. Het jaar 1570 bracht de
drie penningen en de zware Allerheiligenvloed, die in de stad
aan vijf of zes mensen het leven kostte. Alva zendt zijn crimi
nele . ordonnantien, een wetboek van Brussels maaksel: een
bezending naar de landvoogd - ook Boecop behoort er toe -
werkt niets uit. Korte tijd liggen er Spaanse ruiters in de stad:
"seer moetwilliq" worden ze genoemd. AIs Megen in 1572
sterft, wordt Hierqes, een zoon van Berlaymont; stadhouder.

In hetzelfde jaar breekt de opstand voorgoed uit. De Geuzen
nernen in Holland de ene stad na de andere en vertonen zich op
de Zuiderzee. Uit Duitsland nadert de zwager van Willem van
Oranje, Willem van den Berg, en verrast Zutfen, Harderwijk,
Elburg en Hattem. Er dreigt gevaar. Soldaten zijn nodiq, want
indien een burger gewond geraakte, "so waren alle de anderen
vervaert' .
. De Gezworen Gerneente belooft, de stad voor de koning te
helpen bewaren; evenzo de schutters van Sint Juri-en en de
gilden. De ge Augustus zijn de Nassause troepen voor de stad.
Voor de Venepoort vernemen de burgemeesters en enige
burgers, van een rondeel af, dat de graaf Van den Berg de
stad wenst vrij te maken: tegen de "Albaensche tyrannye" gaat
het, tegen de Iandvoogd "mit synen vremden anhanck", en v66r
"de olde vryheit". Maar het antwoord luidt, dat men de stad
voor de koning wil bewaren.

De graaf leqt zijn troepen, van 14 of 15 stukken geschut
voorzien, tegenover de Venepoort, in de Hagen en voor de
IJsselbrug op de Mastenbroeker dijk. De burgerij gaat in het
harnas naar haar loopplaatsen. Een kogel treft het dale van de
Bovenkerk ("daer ettelycke geestelike jufferen vele apenspulen
mede hadden" - er was juist dienst). In 1573werd deze kogel,
"de doer de karcke int belsch van den Goesen worde gescho~
ten", bij wijze van aandenken naast het grote orgel opgehangen.
Burgemeester Arent toe Boecop rijdt te paard door de espels,
houdt overal oog op en bestelt vanwege de stad brood, kaas en
bier, opdat de "arrn:oet" niet zal beginnen te muiten.
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Maar de Geuzen hebben vrienden in de stad. De moed ver
flauwt. Toe Boecop vindt op een Augustusnacht in de IJ ssel
toren bij de Hagenpoort maar twee werkzame verdedigers. De
Hagenpoort raakt in brand, maar wordt gered door burgers uit
het Broederespel. Op de Ijssel verschijnen galeien uit Holland;
een er van wordt getroffen door een schot van een der torens.
Bedenkelijk is het, dat Thys Loeywagen, de hoofdman van het
St. Anna. of schippersgilde en anderen in verstandhouding met
de vijand blijken te staan. Twee hoofdlieden en de secretaris
Claes van Urk verlaten de stad ommet Van den Berg te onder
handel en. Ze slagen echter niet. De timmermeester Floris
Ekenholt bericht, dat de vijand buskruit onder de Hagenpoort
heeft gebracht. Voor het stadhuis scholen burgers samen.
"Doet open, of wij doen open". Op de Hagenpoort gegaan,
hoort de Raad, dat de stad haar oude rechten zal behouden en
de Katholieke en de Augsburgse leer mogen worden uitqe
oefend. Plechtig verklaart Toe Boecop in een historische raads
zitting, onder instemming der aanwezigen, dat men onder
dwang toegeeft, maar niet van harte instemt met de overgave.
Weer heeft een gesprek plaats uit een venster van de Haqen
poort, .Boecop liggende tusschen beide burgemeesteren in
't aanhooren van den ganschen Raad". Llltdrukkelijk wordt
vastgesteld, dat de oude rechten, in 1527 door Karel V erkend,
gehandhaafd blijven, en verder, dat niemand gehinderd zal
worden, ook niet de geestelijken en kloosters. Zo capituleerde
de stad de l l e Augustus. De graaf deed zijn intocht, maar de
Raad bezocht hem niet.
Al spoedig komt de vraaq, ook een kerk voor de Calvinisten

in te ruimen. De Geuzen nemen de kerkelijke sieraden in beslag.
Het prachtige koperen sacramentshuis in de Bovenkerk wordt
in stukken naar Zwolle vervoerd. Later wordt het wel weer
teruggezonden, maar waar het ten slotte bled, is onbekend.
De soldaten van de graaf zijn lastig. Op de Korenmarkt meet
de burgerij de eed afleggen. In het begin van September wor
den de tollenaar Jan Roeper, de secretaris Claes van Urk en
de burgemeesters Toe Boecop en Van de Vecht gearresteerd
op beschuldiging van verstandhouding met de Spanjaard. De
twee laatsten worden naar het huis te Genemuiden vervoerd
en daar in een "heusse ende liberale" gevangenschap qehou
den. In October komt er bevel, de monniken en priesters te
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verwijderen. In een karveelschip kornen ze op de Ijssel teliggen
en worden na zes dagen weggezonden. De Minderbroeders
waren al eerder verdwenen; de Cellebroeders bleven; de
nonnenkloosters te Brunnepe en S. Birgitten en S. Geertruid in
de stad werden gespolieerd. In dezelfde maand werd op bevel
van de graaf de regering gezuiverd; zowel de Raad als de
Meenten werden vernieuwd. Protesten werden beantwoord
met de opmerking: slechts voor deze ene keer, en omdat het
noodzakelijk is. In de "Eenhoorn" zitten de ritmeesters op de
graaf te schelden, die slecht betaalt.

Maar in November neernt Don Frederik, Alva's zoon,
Zutfen. Vrees bevangt het Nassause legertje, maar ook ver
schillende burgers. Te Genemuiden tijgen Kampenaren over het
veer, "of ze te processie gongen". De gravin poogt vergeds
verkleed te ontkomen. Een soldatentumult op de Korenmarkt
wordt door het verstandig optreden van een hop man gesust.
De 1ge November, 's avonds, bij vriezend weer, verlaat de graaf
omstreeks vijf uur met al zijn yolk de stad. De stemming was
slecht, menig harnas en meer dan een stormhoed gingen de
IJ ssel in.

Ook Genemuiden was ontruimd en daardoor Toe Boecop
vrijgekomen. Twee meenslieden gingen in opdracht van de
Raad naar Genemuiden en geleidden hem naar de stad terug,
waar hij ontvangen wordt door de oude Raad. Toe Boecop en
Hendrik van Ens namen als burgemeesteren het eregestoelte in.
Terstond gaat er een gezantschap naar Zutfen, waar een voet
val gedaan wordt voor Hierqes en Don Frederik. De ontvangst
vie! mee. Op hoofse wijze werden de gepresenteerde sleutels
teruggeven. De stad moest echter garnizoen ontvangen. In de
zelfde maand nog verscheen Polweyler met enige vendels in de
stad. Zes jaren lang heeft de stad de last van deze bezetting
onclervonden. De scheepvaart op de Zuiderzee bled hinder
ondervinden van de Geuzen, tot de Prinsenvloot in October
1573 de Spaanse vloot van Bossu versloeg.
In 1576 veranderde de toestand gehee!, na de dood van de

Spaanse landvoogd Requesens en de daarop gevolgde muiterij
van de Spaanse regimenten. AIle gewesten hadden de Pacifi
catie gesloten, allen wilden ze meewerken om de Spaanse tree
pen te verdrijven ..

Rennenberg, 's Prinsen stadhouder in deze streken, wordt in
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Overijssel algemeen erkend, behalve door Deventer en Kam~
pen. Maar in het voorjaar van 1578 verschijnen troepen van
Rennenberg, drie vendels onder Wolter Hegeman. Ze werpen
bij de Galgenberg buiten de Venepoort schansen op. Rennen~
berg zelf ligt in Oosterholt, bij het Karthuiser~klooster; de
Mastenbroeker boeren, die zich bij de Drie Bruggen genesteld
hadden om het roofzieke Spaanse garnizoen van Kampen in
het oog te houden, waren op zijn hand. Van Brunnepe uit deed
Hegeman een aanval aan de zijde van de Hagen. In deze strijd
geraakte het Bagijneklooster in brand; de kerk bled echter ge~
spaard. Twee versterkte molenbergen buiten de Cellebroeders
poort dienden ter bescherming van het vee. Einde [uni ont
vingen de belegeraars hulp uit Holland: Sonoy verscheen met
zes vendels. Voor de brug werd nu een schans ge1egd, en een
der molenberqcn genomen. Het ge1ukte Sonoy echter niet, het
rondeel voor de Hagenpoort, dat de haven dekte, te nernen.
In de stad heerste groot geldgebrek. Llit het stadszilverwerk en
het zilverwerk van kerken en kloosters, voorzover dat nag qe
spaard bled, werd noodmunt geslagen, met het opschrift
Extremum Subsidium. Van het stadszilver bled alleen de z.g.
Moffenbeker bewaard. Met zes stukken schoot Sonoy een
grote bres in de muur tussen de Haqen- en de Kalverhekken
poort.
Nu eiste Rennenberg de stad op; 17 [uli 1578 werd men het
eens. Met vliegende vaandeIs en gedoofde lenten verlieten de
Duitsers van Polweyler drie dagen later de stad. Kampen trad
nu toe tot de Pacificatie en legde de eed af aan Rennenberg.
In plaats van de Spaanse huurlingen kwamen er Staatse troe
pen, drie lastige vendels, die op het dringend verzoek van de
stad na enige maanden weer weggenomen werden. De toestand
van de stad was slecht, de financien in de war, handel en nering
verlopen, vele inwoners uitgeweken. En bovendien nog gods~
dienstige tweespalt. De Calvinisten, in getal en invloed ge~
groeid, vroegen een tweede kerk en onderhoud voor hun
predikanten. Om het Broerklooster ontstaat bijna een strijd
tussen twee verschillend gezinde burgervendels en alleen de
tussenkomst van burgemeester Hendrik Kistemaker voorkomt
bloedvergieten.

Op de Pacificatie van Gent was de Unie van Utrecht qe
volgd. Terwijl de Zutdelijke Nederlanden steeds meer over-
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helderi tot Parma, de nieuwe Spaanse laridvooqd, organiseerde
het Noorden zich in de strijd tegen de vreemde heersers. Maar
Overijssel, dat de Unie niet getekend had, vertoonde weinig
neiging om partij te kiezen. V reselijk werd het platteland ge~
teisterd door zwervende benden "heerlooze knechten" en ook
door het Staatse krijgsvolk, dat slecht betaald werd. De boeren
in Mastenbroek en het Land van VoIlenhove, tot wanhoop
gebl'acht, poogden zich zelf te helpen. Zo ontstond het boeren
legerder desperaten, met de vlag der mann en zonder hoop, een
zwaard boven een gebroken ei, waar de dooier uitloopt. WeI
werden ze bij Raalte geslagen, maar in hun eigen gebied bleven
ze de wapens voeren. En Rennenberg, die zich zonder qeest
drift bij de Unie aangesloten had, helde er steeds meet toe over
de Staatse zijde te verlaten.

In het begin van 1580 kwam de Prins van Oranje te Kampen
met het doel, Rennenberg nog terug te houden. Hij kwam te
laat: 3 Maart van dat jaar koos Rennenberg de Spaanse zijde.
Krachtig spoorde de Prins zijn geestverwanten op de landdag
te Kampen aan, de Unie te steunen en de strijd tegen Spanje
voort te zetten; 16 Maart vertrok hij over zee naar Amsterdam,

Sedert Maart 1580 lag een vendel Staatse troepen onder be
vel van Michiel Simplon in de stad. De aanwezigheid van deze
vertrouwde mann en versterkte de moed der staatsgezinden.
Hoplieden der burgervendels trokken naar het raadhuis en
verwijderden acht burgemeesters uit de raadzaal en daarna
uit de stad. WeI blijven mannen als Hendrik de Wolff van
Westenrode en Arent toe Boecop in de Raad, maar besliste
Calvinisten zoals Jan Jansz en Marten Alberts zien we als
meenslieden optreden. Nog verder gaat de verandering.
Katholieke families verlaten de stad; evenals te Deventer en
te Zwolle heeft er kerkplundering plaats. Een door een aan
zienlijke juffer - misschien de schilderes Mechteld toe Boecop
-van Lichtenberg - geschilderd kunstwerk boven het altaar
van de O.L. Vrouwenkerk wordt door de straten gesleept en in
de IJssel geworpen. De meerderheid der bevolking was en
blee£ echter voorlopig Katholiek. Tien jaar later telde de
Hervormde kerk 580 leden, terwijl het aantal communicant en
v66r de invoering der Hervorming op 8000 werd geschat.

De toe stand der rebellerende gewesten bleef vooreerst
hachelijk. In Groningen was Rennenberg opgevolgd door de
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Spaanse stadhouder Verdugo, die niet stil zat. Zo werd Steen
wijk in 1582 weer Spaans. Heel Twente was nog steeds Spaans:
slechts enkele edelen verschenen op de Overijsselse landdag.
En in de Zuidelijke gewesten behaalde Parma voordeel op
voordeel. In 1585 schijnt er een poging te zijn gedaan, om ook
te Kampen een ornkeer te bewerken. Op 17Maart van dat jaar
is er een samenscholing bij het optrekken van de wacht, maar
de muiters worden uit de stad gezet en het garnizoen versterkt.
In 1587 werd Deventer door de Engelse bezetting overqele
verd aan de Spaanse bevelhebber Tassis.
Groot is de omkeer, die door Maurits' optreden teweeq

wordt gebracht. In 1591valt Deventer in zijn handen, in 1592
neemt hij Steenwijk en Coevorden, in 1594Groningen, in 1597
na Groenlo, Enschede, Ootmarsum en Oldenzaal. Zo was het
Oosten des lands bevrijd van de oorlogsellende door een reeks
successen van een ondernemend en bekwaam veldheer.

Deze jaren waren meteen de bevestiging van een nieuwe
staat van zaken op politiek gebied. Want na 1588 zochten de
opgestane proviricien niet meer naar een nieuwe landsheer, nu
ze Filips II "verlaten" hadden. Ze regeerden zichzelf, de Staten
der Provincie waren nu souverein. De republiek was geboren;
twee eeuwen zou ze leven. Het is gewenst, iets te zeggen over
de bestuursinrichting van stad en gewest in dit nieuwe tijd
perk.

Bij de Staten berustte nu het gezag, dat vroeger door de
landsheer werd uitgeoefend, bij de Provinciale Staten, die
weliswaar met hun "bondgenoten" tot een Unie verbonden
waren, maar overigens zeer zelfstandig handelden. De Land
dag, die beurte1ings bijeen kwam in de drie grote steden,
Deventer, Kampen en Zwolle, regeerde. In Kampen was het
vergadergebouw het Collegie, een dee! van het voormalig
Minderbroedersklooster, aan de Nieuwe Markt gelegen, die
in 1629 aangelegd werd op grond van het Broerenklooster.
De wekenlange bijeenkomsten, bijqewoond door de afgevaar~
digden der drie steden en door de gehele ridderschap, brachten
groot vertier. De rechterzijde was vergaderzaal van Ridder
schap en Steden; de linkerzijde diende voor Wijnhuis, "waar
den vreemdeling huisvestinq en den ingezetenen een openbaar
vertrek ter verlustiging wordt aangeboden", aldus schrij£t de
bekende Deventer' historicus Dumbar, die er zelf meermalen

162



gelogeerd zal hebben. ,
De ridders waren de eigenaars der riddermatige huizen of

havezaten. Ten getale van 60 a 70 vormden ze, door hun stand
en hun belangen, veelal een eenheid tegenover de steden. Er
werd aangenomen, dat de ridderschap, die hoofdelijk sternde,
opwoog tegen de drie steden. In bepaalde gevallen was een
stemmigheid nodig, maar in andere, de "zaken van ordre", viel
het besluit door meerderheid van stemmen. Voortdurend was
er echter geschil over de vraag, wanneer zulk een meerderheid
aanwezig was. Bestond ze, als een stad met de edelen stemde,
of enige edelen met de steden?
Na de vrijmaking der provincie en de daarmee samengaande

uitdrijving van het Katholicisme mcest vastgeste1d worden,
wat er gedaan zou worden met de goederen der oude Kerk,
met de bisschoppelijke goederen, de kloostergoederen en de
kerkgoederen. De laatste werden gebruikt voor de Hervormde
eredienst. De bisschoppelijke goederen werden beheerd door
de provincie, die de opbrengst er van genoot. Maar de kloos
tergoederen werden door de steden, voorzover ze behoorden
aan kloosters. die binnen haar gebied lagen, stevig vastqehou
den. De Ridderschap beweerde, dat ade1 en steden gezamen~
lijk recht op deze rijke bezittingen hadden. Ten slotte werd er
een uitweq gevonden: de Ridderschap kreeg bepaalde qoede
ren, zoals het stilt Ter Hunnepe bij Deventer en het klooster
Zwartewater bij Hasse1t voor haar bijzonder gebruik, terwijl
de steden "haar" kloostergoederen bleven beheren. In Kampen
stonden ze sedert 1592onder het beheer van de Gecommitteer
den tot de Ecclesiastieke Gcederen, vier leden tellende en uit
de Magistraat g~kozen, later uit drie leden (een uit de Raad,
een uit de Gezworen Gemeente en een secretaris); het admi
nistratief werk werd door een ontvanger verricht. Deze com
missie beheerde de inkomsten van het Birqitten-, Zwarte
Zuster-, Boven~, Buiten- en St. Agnesconvent en van de
kloosters Johannes de Dooper en St. Michiel te Brunnepe. Ook
het St. Maartensconv€mt op de Zonnenberg in Oosterholt was
aan Kampen toegewezen. Tienden te Zalk en elders waren
afkomstig uit de proosdij van St. Lebumus te Deventer, waar
van de inkomsten onder de drie steden verdeeld waren. Be
halve de kloostergoederen beheerde het Geeste1ijkkantoor de
kerkeqoederen, zoals de goecferender pastorie en der vicarie-
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en, waaruit voor de Hervorming de katholieke geestelijken
werden bezoldigd. Zo bezat Kampen inkornsten en landerijen,
niet alleen in en om de stad, maar tot bij Kuinre en Raalte.

De steden waren, na de opstand nog meer dan daar voor,
zelfstandiq, in bestuur en rechtspraak. Zoals reeds cerder opge~
merkt werd, was de Gezworen Gemeente een de burgerij ver
tegenwoordigend college. De 2e April 1579 waren de twee
Meenten weer samengesmolten tot een lichaam van 48 leden:
in 1650 werd dit aantal tot 36 verminderd. Deze meenslieden
werden voor hun leven gekozen, "sonder daeruit te mogen
worden verlaten dan bij forme van justitie om wettelijcke
redenen". Openqevallen plaatsen werden door de Meente zelf
aangevuld. Of schoon het contact met de burgerij niet zeer
innig was, vormde de Meente toch een tegenwicht tegenover
de eigenlijke Raad, bestaande uit tien schepenen en vier raden,
die alle veertien wel burgemeesters genoemd werden. Twee
der schepenen oefenden tel kens voor twee maanden het daqe
lijks bestuur uit als "burgemeesteren in der tijt". De veertien
leden der Magistraat werden elk jaar gekozen door 4 X 3 leden
der Meenten (drie uit ieder espel), die daarvoor uitgeloot
werden, doordat ze gouden bonen getrokken hadden. Op
Dinsdag na Driekoningen vulde de Meente de in haar lichaam
opengevallen plaatsen aan. Daarna had de "zuivering" plaats.
Beurt om beurt treden de leden van ieder espel naar buiten,
waarna er onder de overige espels tondgevraagd wordt, of er
iets op een der leden aan te merken valt, zodat hij niet aan de
raadskeuze mag deelnemen. W oensdagmorgen daarna komen
Raad en Meente bijeen op het Raadhuis, gescheiden door een
balustrade. De president-burqemeester wenst de Gezworen
Gemeente, nadat de namen der leden opgelezen zijn, een goede
morgen. Nadat de nieuwe leden de eed hebben afgelegd, gaan
allen "op een statige wijze collegialiter naar de kerk om aldaar
de predikatie te hooren", Vervolgens had het trekken der
bonen plaats; "ter boone gaan" noemde men het bezoeken van
deze vergadering. Vervolgens geschiedde de keur, maar VOOr~
af moesten de keurnoten onder ede beloven "de besten, de
wijsten, de nutsten en orbersten tot stadsbehoef te zullen ver
kiezen", De zittende Magistraat kreeg onmiddellijk bericht van
de uitslag der keur, waarop in de regel des magistraats weder
woord volgde, .xlat Hunne WeI Edele Hoog Agtbare zig de
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keuze laten welqevallen". De nieuwe Raad werd niet alleen
uit de oude gekozen, maarook uit de burgerij. Wie niet her
kozen werd, heette .,vergeten".

Enige weken later, op Petri avond ad Cathedram (21 [anu
ari), was er weer keurdag. De Gezworen Gemeente vulde, zo
nodig, andermaal haar lichaam aan en hield bovendien haar
enige gemeenschappelijke zitting met de Raad; waarop zowel
de wetgeving als de financien ter sprake kwamen. De Meente
had het recht, wensen te uiten, "poincten in te brenqen". Ze
had evenwel geen recht van ..verbodinq": ze mocht niet op
eigen gezag bijeenkomen. Bij het maken van wetten, het heffen
van belastingen en het aangaan van oorlog en vrede moesfze
geraadpleegd worden. Sedert 1579 had ze een eigen verqader
ruimte. Hare besluiten deed ze door een woordhouder aart de
Raad toekomen. Maar: de Meente gaf aIleen advies en toe"
stemming, terwijl de Raad ordonneerde en statueerde.

De Magistraat bestuurde niet alleen, ze sprak ook recht,
zonder dat er hoger beroep mogelijk was. De Lage Bank werd
gespannen door twee schepenen, die presidie hadden; ze deed
kleinere zaken af en leidde de instructie der zaken, die naar de
Hoqe Bank gingen.
De Hoge Raad, qevormd door de gehele Raad,' berechtte

zaken, die aan lijf en leden gingen, dus zware verqrijpen. Van
de Lage Bank kon men in appel gaan bij de Hoge Bank. In de
regelleidde de president het verhoor; bij omvangrijke kwesties
benoemde men stokmeesters, die verhoorden en bewijs in
wonnen.

In 1580 had de drost van IJsselmuiden nog, ouder gewoonte,
in overleg met de Magistraat een schout gezet, Rodolf van
Twickelo, maar in 1613, bij diens dood, besloot men evenals
Deventer en Zwolle te handelen en het schoutambt door een
der raadsvrienden te laten "verwalten". De toevoeging "van
's Heeren wegen" had geen zin meer, want de steden ge~
droegen zich immers zelf als souverein.
De oudste van de vier Raden vervulde nu als Verwalter de

fundie van de schout. Met twee keurnoten spande hij de bank,
wanneer er voor vreemden in pandbare zaken recht qesproken
moest worden.

In ieder espel waren twee leden der Magistraat als straat
schepenen - zo noemde men ze in'Deventer --'-'-in functie. In
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Kampen heetten ze hoofdlieden. Ze hidden niet aIleen een
wakend oog op de straten en de huizen, maar traden ook op b.v,
in voogdijzaken en bij executoriale verkoop.

Van de stedelijke ambtenaren dienen de drie secretarissen
het eerst genoemd. De oudste ging steeds mee naar de Land
dag en de Klaring (een provinciaal rechtscollege), de twee
anderen verrichtten ook hun dienst bij de Hoge en Lage Bank.
Het beheer der ge1dmiddelen was toevertrouwd aan het Col
lege van Kameraars en Rentmeesters, bestaande uit twee leden
van de Raad (Kameraars ] en twee meensmannen (Rent~
meesters ), geassisteerd door de oudste secretaris. De eerste
vier leden werden door de volle Raad gekozen. Sedert 1675
had men een afzonderlijke ontvanger van Stads Domeinen, die
de inkomsten uit de stedelijke erven en landerijen beheerde, en
bovendien de ambtenaren uitbetaalde en verschuldigde rente
uitkeerde.

Behalve uit haar erven en landen verkreeg de stad inkomsten
uit de accijnzen, zoals die op wijn, bier, azijn en tabak, en uit
de. importen op het gemaal en. geslacht. Veeder hief ze waaq
geld, turf- en steenkolengeld, kraan~ en brugge1d. Een andere
bron van inkomsten vormde de tolgelden, die geheven werden
van de te water langs de stad gevoerde goederen (de Ijssel
tol) en de te land naar de stad gevoerde goederen.

Dat de geestelijke goederen beheerd werden door een vier
tal Gecommitteerden tot de Ecclesiastieke Goederen, kwam
reeds ter sprake; later werd dit college een commissie van drie,
bestaande uit een raadslid, een meensman en de tweede secre
taris; de ontvanger der Ecclesiastieke Goederen had het daqe
lijks beheer. De rekeningen van Rentmeesters en Cameraans
(anders genoemd de Rentekamer) en van de Ontvanger wer
den jaarlijks door een commissie van acht uit Raad en Meente
nagezien en na uitgebracht rapport met open deuren opgelezen.
"Ieder heeft vrijheid deze lezing te komen horen, en de tijd
daar van wordt door het luiden van de zogenaamde Schepens~
klok der Gemeente aangekondigd".

Deze inrichting van het stedelijk bestuur onderging in de
17e en 18e eeuw geen wijziging van betekenis. N emen we als
voorbeeld het jaar 1735. Schepenen, dus om de beurt burqe
meesters, zijn: Joan Beeldsnijder Steenbergen, Joan Henrik
Ridder, RoqierSabe, Quirinus Eckelboorn. Henrick Vestrinck,
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Berend van MarIe, Erasmus van Romund, Harmen Willem
Roelinck, Gozuinus van der Linde en Jan Steenbergen. Raden
zijn: Gerhard Meyer, Giljam Bruinier, Jan van Vrlsteren en
Luiert Egbert Daandels. Cameraars zijn: H. W. Roelinck en
J. van Vilsteren. Rentmeesters: Rogier Erkelens en H. de
Munnik. De drie secretarissen heten Coenraad Muntz, Frans
Lemker en Albertus Stephanus Greven.
De meensmannen blijven onvermeld, en eveneens de ambte

naren der stad; de ontvangers, de dokters, de apothekers, de
advocaat, de chyrurqicus, de roededragers. de serviesmeester,
de uurwerker, de klokkeluider, de dikke en dunne biervoer
ders, de vroemoeder, de piloten op het Diep, de meesters van
de zweep, de predikanten (die wel geen beambten waren, maar
toch door de stad bezoldiqd werden ); de rector en de praccep
toren der Latijnse scholen, de inmaner der .verspondinq, de.
hopman van de Brunnepers, de cssaaimeesters .... .. het is een
lange rij, die jaarlijks in de stedelijke rekeningen terugkeert.
Omstreeks 1600 deed Kampen een merkwaardige poging om

de welvaart der stad op krachtige wijze te bevorderen. Men
qroef een kanaal naar zee, van de Cellespoort at maar een
succes werd dit niet en de gehoopte vestiging van de Merchant
Adventurers bleef uit. Toch was er nog reden, om het ver
loop van de strijd met Spanje aandachtig te volgen. In 1605
nam Spinola, de bekwame veldheer van Albertus en Isabella,
Oldenzaal en Lingen; uit het Oosten dreigde dus weer gevaar.
In het volgende jaar zakte een Spaans vlootje van Almelo uit
door de Regge en de Vecht naar Zwolle, maar de waakzame
drost van Salland Warmelo, die met Maurits reeds jaren
samenwerkte, verijdelde deze aanslag.
Sedert 1609 rustten de wapenen voor twaalf jaar. De strijd

tussen Maurits en Oldenbarnevelt, de theologische geschillen
tussen Arminiaan en Gomarist laten we rusten. AIleen zij ver
meld. dat de Remonstranten, die onder de burgerij, in de reqe
ring en bij de predikanten aanhangers hadden, de nederlaag
leden. In 162000rdeelde Maurits het nodiq, de regering van
Kampen te veranderen. De Friese stadhouder Ernst Casimir
"verzette de wet"; 5 leden van de Raad en 23 van de Meente
werden vervangen. Mannen als Martens Alberts en Arent
Sleet hielden nu koers in •s Prinsen richting, terwijl Hendrik
Wegewaert en.Casper ter Berchorst moesten terugtreden. r»
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rector der Latijnse school, Marcus Gualtherus werd op .aan
dringen der ProvincialeSynode afgezet. Hij ging naar EIburg,
evenals.de Duitse en Franse schoolmeester Jan Vos, maar ook
daar bleef men tegen hem stoken ondanks zijn belofte om zich
rustig te houden. Hij werd verbannen "wegens zijn gruwelijke
en godlasterlijke geschriften, waardoor hij niet alleen den ker
kelijken, maar ook den politieken staat dezer landen zocht te
troubleeren". In de Remonstrantse vluchtelingenstad Frede
rikstad aan de Eider in Sleeswijk heeft hij nog een be1angrijke
rol gespeeld.
Bij raadsresolutie van 1622 werd uitdrukke1ijk vastgesteld,

dat niemand in de Raad en Meente gekozen zou worden,
die niet lidmaat van de "waere Christelicke Gereformierde
Kercke" was, en verklaarde te blijven bij de leer, in de Synode
van Dort vastgeste1d.

Ook na het einde van het Bestand zat de vijand nog in
Twente en stroopte tot bij de Ijssel. Reiner Gansneb Tenq
nagel, afgevaardigde van Kampen ter Generaliteit deed in
Den Haag pogingen, om de Iortificatien der stad verbeterd .te
krijgen, maar moest ervaren, dat Kampen "bij al die werelt soe
seer rijck te zijn" werd geacht (hij voegt er de verzuchting hij:
"Godt verqevet, die ons in sulcken gerucht gebracht hebben"}.
Ge1ukkigwerd in 1626 Oldenzaal Staats, en in 1627 het ver
loren gegane Groenlo. Maar bedenkelijk was het, dat de Duitse
keizers in de inmiddels uitgebroken dertig jaren oorlog met de
Spanjaarden samenwerkten. In 1629, teen Frederik Hendrik
voor Den Bosch lag, drong een leger van Keizerlijken en Span
jaarden tot ver in ons land, tot voorbij Amersfoort. Hun benden

Liepen heel den bodem onder
Van ons arme boeren-buirt,
Daer den Issel sonder yonder
Om die blauwe Veluw schuert. ..

Zo dichtte de Kamper poeet Franciscus Martinius, van 1635
tot 1639 predikant te Epe. Vluchtende Ve1uwse boeren borgen
zich in de Ijsselvestinqen, die met buitengewone zorg bewaakt
werden. Maar toen de Prins Wezel en Den Bosch nam, was
het gevaar geweken. Op 3 Juni 1648 werd de dankdag qehou
den .voor de vrede, die te Munster was gesloten.
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Op het korte bewind van stadhouder Willem.H voIgt de djd
van Jan de Witt, een tijd van de "ware vnjheid" volgeris de
republikeinse opvatting der Hollandse regenten, nu de konin
gen van het land. Voor Overijsel-waren deze jaren een tijd van
verdeeldheid. De rentmeester van- Salland, Rutger. van Haers
olte was een vuriq aanhanqer van de voorlopig onderliqqende
Oranje-partij. De steden Kampen en Zwolle had hij op zijn
hand; te Kampen steuriden hem de burgemeesters Rudolph van
Langen en [ohan Eeckholt. Deventer en een groep Twentse
edelen.waren op de hand van Jan de Witt. In de Landdag werd
de onenigheid 20 groot, dat de Haersoltisten in Zwolle ;verga~
derden en hun tegenstanders in Deventer. De eersten :dachten
er in.de eerste Engelse oorlog zelfs over, de Friese stadhouder
Willem Frederik als plaatsvervanger van de jonge Willem III
in Overijssel te halen. Maar de Witt wist olie op de goIven te _
gieten en Haersolte te bewegen zij!l actie te staken. Tijdens de
tweede oorlog met Engeland viel .Bernard van Galen, de
Munsterse bisschop, die grieven tegen onze Republiek. had, in
Overijssel en plunderde Twente. De Ijsellinie werd bewaakt
door een Staats leqer onder Joan Maurits van Nassau. Pas was
de vrede met Munster in 1666 tot stand gekomen of de partij
twisten braken weeruit. Nog steeds was Haersolte de leider
der Oranje-partij. Zijn tegenvoeter was de Twentse drost
A. H. van Raesfelt. Nu had er in 1667 op Frankhuis bij Zwolle
een samenkomst plaats tussen Haersolte en enige leden van de
Gezworen Gemeente te Kampen, waarbij ook gesproken werd
over een moqelijkeverheffing van de jonge Prinstot stadhouder
enover samenwerkinq met Kamper vrienden zeals Joan Gans~
neb Tengnagel, Everhard Ram en de secretaris Rutqer van
Breda. Op een bewogen landdag te Kampen maakten de Raes
Ieltsen van dit gesprek gebruik. Men eiste, dat' Haersolte zich
zuiveren ZQU van de beschuldiging, dat hij .mtrtqeerde. Het eind
was, dat de landdag zich weer splitste, want Haersolte en zijn
.aanhanqers verqaderden in Zwolle. Zeer grote verwarring,
vooral op het stuk van de Iinancien. Holland en de Staten
Generaal bemidde1den. Maar van beide zijden werd wapen
vertoon gehouden; troepen uit Kampen bezetten Blokzijl en
Zwartsluis. Eerst in 1671 werd te Deventer een oplossing qe
vonden, doorda:t Haersolte voor enige tijd uit zijn ambten ver
MTijderdwerd. Tach was de toestand no,gniet gezond. Persoon-
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lijke veten bleven bestaan en in Felle schotschriften gingen de
cpartijgangers elkaar te lijf. .

Het was een inwendig verdeeld en slecht van verdedigings~
rniddelen voorzien gewest, dat in 1672, het rampjaar, vier
vijanden op .de overrompelde Republiek zag aanstormen. De
bisschop van Munster en de aartsbisschop van Keulen deden
een aanval op de Oostelijke provincien, terwijl de Zonnekoning
bij Lobith over de Rijn trok om over Utrecht in Holland te
vall en. In Juni namen de. Munstersen eerst Deventer, dat zich
zeer slap verdediqd had en daarna, zonder enige moeite, Zwolle
en Kampen. De 13e [uni reqelden Johan Gansneb T engnageI.
Henrick Stu urrnan en de secretaris Rutger van Breda de voor
waarden van overgave. De volgende dag maakte het Duitse gar~
nizoen plaats voor een Frans onder graaf De Gace. Dit was een
gevolg van. een overeenkomst tussen de Franse regering en
de .Duitse vorsten, waarbij Frankrijk links van de IJse1 zou
optreden. De Boven- en de Broerkerk werden ten gebruike af
gestaan aan de Katholieken, die ook in het stadsbestuur ver
teqenwoordiqd moesten zijn. Zwaar rustte de last van de
vreemde bezetting op Kampen, dat geheel verarmde en talrijke
inwoners door vertrek verloor. Het zilverwerk der stad werd,
evenals in 1578, naar de Munt gebracht en omgesmolten tot
zilverstukken, die aan de ene zijde het opschrift Necessitas
Altera (in de uiterste nood) droegen. Met het oog op de ver
dediging werden buiten de muren bomen omgehouwen en in
de Hagen en op de Oort huizen afqebroken.

De inkwartiering was door de bandeloosheid der soldaten
een plaag. In November 1673 eiste men f 100.000 met de be
dreiqinq, dat de stad, zo ze weiqerde, zo behandeld zou worden,
"dat deselve nae geen stadt soude lijcken". In deze maand nam
stadhouder Willem IIIna een befaamde veldtocht Bonn en het
verlies van dat Keulse steunpunt noodzaakte de Fransen ons
land te verlaten. Voor ze vertrokken (14 December 1673), ver
nielden de Fransen verschillende fortificatien, zoals de Leeu
wentoren, de toren van Jan van Ens en de Kalverhekkentoren.
Ze maakten bressen in de muren en verbrandden een deel van
de Ijsselbruq. De afkoopsom werd op f 80.000 geste1d, maar de
stad kon slechts f 26.000 direct betalen, terwijl de rest zo spce
dig mogelijk geleend zou worden. Twaalf gijze1aars werden
meeqevoerd. Maarschalk Magalotti ontving nog 200 gouden
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pistol etten. om plundering te voorkomen. In Arnhem moesten
bovendien 1200 wagens hooi geleverd worden. De gijzelaars of
ostagiers E. Ram. P. Eeckhout, A. R. Steenbergen.' A. Her
weyer, S. Hoernaker, R. van Marle, F. van Ingen. A. van de
Gronde. A. van de Vene, J. P. Oedekerk. H. Wolthuys enR.
van Breda werden in Arnhem in bewaring gehouden. Bet
kostte veel moeitehetbenodiqdc losgeld bijeen te krijqen, zodat
de gevangenen eerst in Mei van het volgende jaar vrij kwamen.
In 1690 waren de laatste penning en van de opgenomen gelden
afgelost. De gijzelaarsontvingen .als herinnerinqen bewijs van
erkentelijkheid een gouden penning met het randschrift: Outc
quid debebant Campi praestantibus hosti, Obsidibus nummum
curia salva dedit (Nadat de gijzelaars aan de vijand betaald
hadden hetgeen Kampen hem schuldig was, heeft de geredde
stad hun deze penning gegeven).
Voorlopig voerde namens de Prins een hoogscholtis, Daniel '

van Santen, met acht burgerhoplieden het bewind. Een Staatse
bezetting, onder kolonel Golstein, was in de stad gelegd. Toen
in 1674 Overijssel, zij het dan ook op bepaalde voorwaarden,
weer in de Unie toegelaten werd, herstelde men ook weer de
oude regeringsvorm in de steden, maar in een Reqerinqs
reglement werd de bestuursinrichting omschreven en de ver
kiezing van de Magistraat en de Gezworen Gemeente onder
warp en aan de goedkeuring van de Stadhouder, die desgewenst
een andere keuze kon doen. Willem III, die niet alleen het bevel
over de krijgsmacht der provincien en de beslissing bij ge~
schillen had, maar nu ook zijn macht in de steden voelbaar kon
maken, gebruikte die macht ook, hetzij persoonlijk. hetzij door
middel van hem toegedane personen in de regerende college's.
Bekend is het geval te Deventer, waar in 1677, toen de Meente
bezwaar maakte tegen het approberen van de raadskeuze door
de stadhouder, Willem III 22 gemeensmannen van hun eed
ontsloeg.

Even tekenend is een voorval, dat in 1676 te Kampen plaats
had. Hier lag sinds November 1675 luitenant-kolonel Villers
in garnizoen, van het regiment Prins Wrllem Maurits van
Nassau. Deze eiste de sleutels van de stadspoorten. De sche
penen Vollenhove en Herweyer maakten daartegen bezwaar,
omdat deze sleutels steeds door de regering bewaard werden.
De drie steden ageerden in Den Haag, maar de Prins verklaar-

171



de; dat hij "de sIeutels van de stad begeerde en wilde hebben",
en zo nodig in plaats van drie tien regiment en zou zenden. Min
of meer met geweld werden de sleutels aan depoortsluiters ont...
nomen. De Prins kreeg dus zijn zin. In Februari 1679 kwam hij
te paard over de Veluwe te Kampen. Hij loqeerde ten huize van
burgemeestet Everhard Ram;
Na de Franse bezetting, toen de stad zich in schulden qesto

kenhad, toen over de 600 huizen verlaten waren en de grootste
helft daarvan onbewoonbaar was, had de stedelijke welvaart
een laagtepunt bereikr, In de vredesjaren, die nu kwamerutrad
er herstel in. In 1685 vestigden zich verschillende refuqies,
Franse Calvinisten, die door het opheffen van het Edict van
Nantes hun land moesten verlaten. Men stond hun tien jaar
vrijheid van accijns toe. Vooral de weefnijverheid was het,
waarop de vluchtelingen zich toelegden. In 1694 kreeg Abra
ham Galleverlof tot het oprichten 'van een trijpfabriek.

H. J. MOERMAN. t

Bij het afdrukken van dit artikel bereikte ons de
tijding van het overlijden van de heer Moerman.
Een ieder die kennis nam van zijn talrijke publi
caties op historisch en geografisch terrein of het
voorrecht genoot de schrijver van meer nabij te
kennen, zal beseffen welk een uitnemend historicus
en welk een voortreffelijk mens met de heer Moer
man is heengegaan.
Dankbaar zullen wij hem hier in Kampen steeds
herdenken.

REDACTIE KAMPER ALMANAK.


