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Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was, dat Ds. Schaap aileen
de bijbehorende genealogieen. van de geslachten Van Putten en
de Veluwse tak De Vos van Steenwijk zou samenstellen, bleek
het onderwerp beide schrijvers zo te boeien, dat tot een gemeen
schappelijk geschreven artikel besloten werd. Het conflict tussen.
de stad Kampen en de heren van Putten. (einde 14 eeuw) is
hoofdzakelijk van de hand van de laatstgenoemde auteur, ter
wijl Ds. Schaap het tweede conflict tussen. Kampen en de Ve
liuose tak der Vossen van Steenwijk (einde 15de eeuui) vooma
melijk voor zijn rekening nam, De eindredactie werd door Drs.
Fehrmann verzorgd.
In uitgebreidere vorm zal dit artil~el waarschijnlijk in de Ver
slagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoeiening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis uerschijnen.

"Heren van kleine heerlijkheden dienen inschikkelijkheid te
tonen", bespieqelde eens een Kuilenburgse kroniekschrijver,
toen hij terugblikte op de door hem beschreven ondergang
van het geslacht Van Arkel.

Een derqelijke bespieqelirrq zou men ook kunnen houden
over het lot, dat de bezitters der kleine heerlijkheden heeft ge~
troffen die in de onmiddellijke nabijheid van Kampen hebben
gelegen.
De heren van Zalk en Veekaten, wier kasteel een tiental km.

stroomopwaarts van de Ijssel bij Kampen lag, hebben over het
alqemeen gehandeld naar de verstandige woorden van onze
kroniekschrijver. Een enkele uitzondering daargelaten, hebben
zij er steeds naar gestredd op goede voet te blijven met hun
landsheer, de Utrechtse bisschop, en hun nabuursteden, Kam
pen en Zwolle. Zij zijn er wel bij gevaren: de heerlijkheid Zalk
en Veekaten bled tot de komst der Fransen in 1795intakt, het
huis de Buckhorst werd eerst in het midden van de 1ge eeuw
door de toenmaliqe eigenaar vrijwilligvoor afbraak verkocht 1).
Wellicht waren deze heren reeds zo vroeg tot het wijze
inzicht gekomen om niet te hoog van de toren te blazen door
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het lot dat de heren van Voorst en Van Putten heeft getroffen,
die in de middeleeuwen wei hebben getracht een agressieve
politiek ten opzichte van de bisschop van Utrecht en de IJssel~
steden te voeren, maar die hiervoor toch uiteindelijk zwaar
hebben moeten boeten.

Het conflict tussen Zweder van Voorst, wiens kasteel vlak
bij Zwolle heeft ge1egen, en Jan van Arke1, bisschop van
Utrecht, is kort maar hevig geweest. In 1362 moest het slot
Voorst, volgens Toe Boecop .Jiet sterrickste hus int gansseC(, '.'
sticht van Uttert' zich na een be1eg van zes weken aan: de j ,
landsheer. die de steurr der Ijsselsteden genoot, overqeven.i . \'
waarna het met de grond gelijk werd gemaakt :2). .

Even heftig, maar veel langduriger, zijn de botsingen ge~
weest tussen de heren' Van Putten aan de ene zijde, de bis
schop van Utrecht en de stad Kampen aan de andere zijde. Het
merkwaardige van deze geschiedenis is wel dat, terwijl de
Buckhorst en de Voorst Stichtse kastelen waren, de heerlijk- \/
heid Putten daarentegen gelegen was op Gelders grondgebied, \
namelijk bij Elburg op het grondgebied van' Doornspijk. In het
midden van de 16e eeuw werd deze heerlijkheid als voIgt qe
lokaliseerd: "streckende noordwert an de Broeckerdijk, west-
wert an die beecke, zuedwert an die Vrijheit van der Elburgh
und oestwert ant Oestendorp", waarbij kan worden opqemerkt
dat hierbij .moordwert" en ..zuedwert" kennelijk verwisseld
zijn 3). Uit deze plaatsbepaling blijkt reeds, dat zij niets met
het tegenwoordige dorp Putten op de Veluwe te maken had.

De heerlijkheid Putten is enige eeuwen lang in het bezit ge~
weest van het geslacht Van Putten en zal haar naam dan ook
aan deze familie te danken hebben gehad. Deze Van Putteri's
duiken al vroeg in de geschiedenis op: reeds in 1200 wordt een
Herbern van Putten als getuige van de abt van het Duitse
klooster Werden genoemd. Dit klooster had namelijk hezit
tingen op het grondgebied van Doornspijk 4).

Een rijk heer moet een andere Herbern van Putten zijn
geweest, die ongeveer een honderd jaren later Ieefde. Een
lijst van zijn bezittingen, die omstreeks het jaar 1313 meet 'zijn
opgesteld, is bewaard qebleven en deze goederenlijst geeft een
indrukwekkend beeld van de we1stand van deze ridder en zijn
naaste familieleden 5). Het bezit van de Van Putten's blijktl! Y
dan zeer verspreid te liggen, want deze Herbern heeft niet al0'
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leen aanz ienlijke goederen op de Noord-Veluwe, maar ook
in het Land van Vollenhove, Friesland, Drente, Twente en de
Achterhoek.
Onder de allodiale dus eigen, goederen die Herbern om

streeks 1313 in' zijn bezit had, wordt in de lijst op de eerste
plaats de hof van Putthen, gelegen in Vollenhove genoemd 6).
Wij achten het dan ook zeer waarschijnlijk dat het geslacht
zijn naam aan dit Putten te danken heeft gehad en dat daar
de bakermat van de Iamilie gezocht zal moeten worden. Waar
deze Vollenhovense hof van Putten echter precies gelegen
moet hebben, bleek niet meer te achterhalen.

Er zijn trouwens nog andere aanwijzingen te noemerr, die de
veronderstelling wettigen dat de Van Putteri's oorspronkelijk
in het Oversticht hebben gewoond. In de 13de eeuw worden
leden van dit geslacht herhaaldelijk als getuigen van de bis
schop qenoemd, wiens ministerialen (dienstmannen ) zij blijken
te zijn. Eeuwenlang mochten zij zich tevens burggraaf van een
kasteel, dat gelegen moet hebben in de buurt van Vollenhove,
noemen. Maar ook dit slot bleek niet te lokaliseren 7).
Wanrreer en waarom de Van Putteri's, aangenomen dat de

~I theorie van een Overijsselse afkomst juist is, naar de Veluwe
~. zijn verhuisd, is onzeker maar omstreeks 1300 waren zij hier

stellig ingeburgerd. Aanvankelijk moeten zij er, als allodiaal
bezlt, het kasteel Nijenbeek, gelegen aan de Zuiderzee bij El
burg, in eiqendom hebben gehad. Wellicht werd het door hen
gebouwd, nadat zij hun rechten op het kasteel Nijenbeek bij
Zutphen in 1296 hadden moeten prijsqeven. In 1307 stonden
Herbern van Putten en zijn vrouw Lomodis dit huis Nijenbeek
bij Elburg af aan de gmaf van Gelre maar ontvingen het op
het zelfde ogenblik weer terug in Ieen 8). Het slot moet in de
loop van de 14e eeuw (het tijdstip waarop wordt door diverse
schrijvers zeer verschillend aangegeven) door de zee verzwol
gen zijrr.

Tot de leengoederen van deze Herbern van Putten behoor-
---J \( den, eveneen.s vO.Igensde reeds genoemde lijst van. 1313, het
~ huis Putt en bij Elburg ge1egen. waar hi] woonachtig was, en

l/ de hof Putten op dezelfde plaats 9). Volgens De ~onte ver
Loren zijn er inderdaad voorbeelden te rroemen, dat de oude
hof '(curtis) naast een gelijknamig, later gebouwd versterkt
huis is blijven bestaan 10).
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Het huis Putten zal wei synoniem zijn met het tegenwoor
dige Old-Putten, onder de rook van Elburg gelegen, dat
volqens Toe Boecop "van oldes den van Puttens saelstat"
is geweest 11). Een hof Putten is nu echter onbekend, tenzij
hier uit later het kasteel Puttenstein is voortqekomen, dat op
de grens van Gelderland en Overijssel heeft gestaan en even
eens een bezitting van de Van Putten's is geweest. Merkwaar
dig is stellig, dat dit kasteel noch in de Gelderse, noch in de
Stichtse be1eningsacten ooit bij name wordt genoemd. .
Het zou te ver voeren om een opsomming te geven van aile

bezittingen die Herbern van Putten en zijn naaste familieleden,
volgens de Staat der Bezittingen uit 1313, hun volle eigendom
of hun' leengoederen mochten noemen. Zoals reeds gezegd: la
gen deze goederen zeer verspreid en wat de lenen.betreft.. deze
vielen zoweI onder het gezag en de leenheerschappij van de
graaf van Gelre als van de bisschop van Utrecht. Llit de goe
derenlijst blijkt trouwens dat Herbern op zijn beurt weer lerren
had uitgegeven; tot de leenkamer der heerlijkheid Putten be- /}//1/
hoorden in 1363 niet mindel' dan 36 beleende mannen 12). !/'-- "-

In verband met ons verhaa1 is het echter weI belangrijk stil te . , _I
staan bij de grote invloed die de Van Putten's van oudsher se- 'xC /1.)(_
had moeten hebben in het grensgebied van de Noord-Veluwe
en de Kop van Overijssel. In 1313 was het aantal keurmedige IX .~
Iieden, die in Oosterwolde horig aan de Van Putten's waren,
blijkbaar reeds zo qroot, dat zij niet meer bij name in de goe-
derenlijst genoemd konden worden 13). In de loop van de 14de
eeuw moeten de Van Putt en's er in qeslaaqd. zijn door. de
bisschop van Utrecht beleend te worden met de grove en smal-
le tienden te Wezep en Hollanderhuizen en de tinsen van .het
1aatstgenoemde dorp en Kamperveen. Tevens mochten zij het
dagelijkse gerecht in Hollanderhuizen uitoefenen en bezaten zij
het recht van visserij "in des greven ryt" 14).

Een oud. rijk en machtig ges1acht dus, deze heren van Putten,'x'~ ,
waarvan men zou kunnen veronderstellen dat het in de Gel- ,: "'
derse geschiedenis een belangrijke 1'01heeft gespeeld.

Maar, hoe vreemd het ook moge klinken, dit blijkt juist nie~ /
het geva1 te zijn! Integendeel, men krijgt heel sterk de iridruk '
dat deze Noord-Veluwse heren zich maar heel weinig hebben
bemoeid met de grote politieke gebeurtenissen in Gelte en be
wust geen par~ij kozen in de aan evenernenten zo rijke strijd
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in het graafschap - later hertogdom - tusserr de landsheer
en ade1 en de add onderling. We1 twistten zij vee! met het
stadje Elburg, waar zij het recht van de gruit en de wind be
zaten, en de oudste geschiedenis van dit geslacht moeten wij
dan ook hoofdzakelijk uit de archieven van dit Zuiderzeestadje
halen.IV In: de tweede helft van de 14de eeuw verbreken de heren

\ /"'van Putten vrij plotseling het isolement waarin zij tot nu toe
hadden ge1eefden gaan een rol spelen in de regionale politiek,
merkwaardig gen'oeg echter niet in Ge1re, maar in het Over-

\
/ sticht, waardoor zij in conflict komen met de bisschop van

Utrecht en de stad Kampen.
Natuurlijk moet dit conflict weI een voorspe1hebben gehad,

een aanduiding hiervan vinden wij wel1icht in de kroniek van
Arent toe Boecop die weet te vertellen dat er reeds in 1367
moeilijkheden zijn geweest tussen de Van Putten's en de stad
Kampen', waarbij de bisschop als scheidsrechter optrad 15).
Welke deze moeilijkheden geweest zijn, meldt toe Boecop niet,
maar al laten ons de bronnen in de steek, nu we de verdere
loop van de geschiedenis kennen, is het toch weI verantwoord
er naar te gissen'.
Zoals reeds werd gezegd, hadden de heren van Putten vee!

invloed in het grensgebied tussen de Noord-Veluwe en de Kop
van Overijssel. Waarschijnlijk om hun positie aldaar nog te
versterken, moeten zij er op een gegeven ogenblik toe over ge~
gaan zijn (misschien na de ondergang van hun slot Nijenbeek)
nog juist op Gelders gebied, maar op de grens tussen Over
ijssel en Gelre in het gebied van Oldebroek, eerr sterk kasteel
te bouwen, Puttenstein g'enaamd.De aanwezigheid van dit slot,
in een moerasachtige streek ge!egen, moet zowel de bisschop
aIs de stad Kampen zeer hehben verontrust, De Van Putteri's
beheersten nu het gehele wegensteisel ten noorden van de
W oIdberg en het gevaar was niet denkbeeldig dat zij zouden
trachten hun invloed over het gehele schoutambt Kamperveen
uit te breiden. Geen wonder, dat zowel de bisschop, als de stad
Kampen het opdringen van dit VeIuwse geslacht naar de IJsseI
met groot wantrouwen gade sloegen.
ZoIang echter Jan van Vimenburq bisschop van Utrecht was,

behoefden de heren van Putt en geen vrees te koesteren. dat de
Iandsheer van het Oversticht zich krachtiq tegen hun expan~
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siepolitiek in de richtirrq van de IJ sse! zou verzetten. Hi] is de
zwakste van de Utrechtse bisschoppen gebleken en moest zelfs,
na door vrijbuiters in 1368 or het slot van Goor gevangen ge~
nomen te zijn, het gehele Nedersticht en het Land van Vollen
hove verpanden om zijn losgeld te kunnen betalen. Hij stierf
in 1371 en werd opgevolgd door Arnold van Horn. Weldra
bleek, dat deze niet bereid was de Van Puttens de vrije hand
te laten.

In 1372 reed heer Herbern van Putten, als oudste van zijn -,//\ \geslacht, naar de stad Zwolle om daar, zoals hij verwachtte, in
zijn bisschoppelijke lenen bevestigd te worden. De nieuwe bis
schop, Arnold van Horn, ontving hem echter verre van vrien
delijk en maakte de Gelderse ede1man bittere verwijten over
gewelddadigheden die deze op Stichts grondgebied bedreven
zou hebben. Hij verklaarde niet eerder tot een nieuwe belening
te willen overgaan voordat de heer Van Putten beloofd had
zijn leven te beteren en de benadeelden schadeloos te stellerr.
Men krijgt de indruk dat Herbern in het qeheel niet had gere~
kend op een dergelijke vijandelijke ontvangst en het aanvanke-
lijk niet tot een brenk tussen de bisschop en hem hedt willen
laten komen. Hij riep de hulp in van twee te Zwolle aanwezige
Kamper raadslieden, Gosen Ludekinszoon en Dirck de Rode,
vroeg opnieuw audientie bij de bisschop aan en beloofde in
het bijzijn van de twee Kampenaren zich in de toekomst be
hoorlijk te zullen gedragen, zowel tegenover de bisschop als
teqenover de IJsse1steden. Ondanks deze tegemoetkomende
houding van de Geldersman, weigerde Arnold opnieuw Her
bern met zijn Stichtse lenen te belenen en deze vertrok daarna
boos uit Zwolle 16). Niet alleen hij, maar ook de Kamperv.j'
raadslieden, waren weinig te spreken over de recalcitrante hou- )/\
ding van Arnold van Horn, die er kennelijk op uit was een .
conflict met de Van Putteri's te forceren.

Waarom achtte de bisschop nu juist de tijd gekomen om
de Van Putten's de voet dwars te zetten? Stellig niet aileen
omdat hij, wat de euveldaden van Herbert betreft, nu de maat
vol achtte. Een belangrijke rol bij het nemen van zijn besluit
zal ook de verwarde politieke situaties in die dagen in Gelre
hebben gespeeld, een situatie waarbij Arnold van Horn ten
nauwste betrokken was en waarvan hij wellicht hoopte te kun
nen profiteren door de heren van Putten terug te dringen uit
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het V eluws-Gelderse grensgebied.
Op 24 augustus 1371 was hertog Eduard van Gelre, nog toe

vende op het slagveld van Baesweiler, waar hij een aanzienlijk
aandeel had gehad in de overwinning van Gulik op Brabant,
door moordenaarshanden gevallen. Hij werd opgevolgd door
zijn broer Reinoud III, die jarenlang door Eduard op het
kasteel Nijenbeek bij Zutphen gevangen was gehouden, maar
deze overleed, waarschijnlijk ten gevolge van honqercedeem,
reeds drie maarrden later. Daar geen van beide breeders wet
tige kinderen naliet, was de troon van Gelre vacant.
Aanspraken op deze troon maakten nu twee dochters van de

in 1343 overleden hertog Reinoud II. De oudste, Mechteld ge~
naamd, was weduwe, de jongste, Maria, was getrouwd met
hertog Willem van Gulik.
Toen de twee zusters niet tot overeenstemming konden ko

men over de opvolging, grepen zij beiden naar de wapens.
Mechteld, die om haar positie te versterken hertrouwde met de'\ ' » schatrijke graaf van Blois, kreeg de steun van de bisschop
van Utrecht en de partij der Heekerens in Gelderland, Maria
wist van de keizer gedaan te krijgen dat haar minderjariqe

/ zoon Will em van Gulik met het hertogdom werd beleend en
y kreeg bovendien steun van de ruwaert van Holland, Albrecht

van Beieren, en de partij der Bronkhorsten. Weldra was de
burgeroorlog in Gelre in volle gang en dit was voor Albrecht,

", r in Ieite graaf van Holland, en de bisschop van Utrecht een
1 pracht gelegenheid om elkaar weer eens voor Ide zoveelsteI 'maal in de haren te vliegen.

~' Er zijn qeerr aanwijzingen dat de Van Putten's (heer Her-
bern was aloud en had een aantal meerderjarige zonen) bij
het uitbreken van de burgeroorlog in Gelre uitdrukkelijk partij
hebben gekozen voor een der beide pretendenten. Wij hebben
al kunnen lezen dat het niet in hun lijn lag een actieve rol
in de Gelderse politick te spelen. Vermoedelijk heeft de bis
schop er Herbern en zijn zonen weI van verdacht - en
wij zullen later zien: waarschijnlijk niet geheel ten onrechte -
rneer op de hand van Maria, dan' op die van Mechteld te zijn.
Aangezien de keizer Maria's 200n officieel als troonopvolqer
had erkend, stonden zij juridisch sterk.
Arnold van Horn heeft er in 1372 te Zwolle dan ook waarj schijnlijk doelbewust op aangestuurd een conflict met de heren
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van Putten te Iorceren.
Hij zal gehoopt hebben dat, door de belening te weigeren,

Herbern gedwongen zou worden kleur te bekennen en deze
zich natuurlijk achter de candidatuur van de jonge Wrllem van
Gulik zou plaatsen. Ais voorstander van Mechteld zou hij, de
bisschop, dan een uitstekende reden hebben om de Van Put~\/ i ,r
ten's aan te vallen met als voornaamste dod hun machtspositie \ \,
in het Gelders~Overijsselse grensgebied te niet te doen. Onqe- ,
twijfeld heeft Arnold van Horn er op gerekend in de komende
strijd de steun' te krijgen van de Ilsselsteden en in het bijzonder
van de stad Kampen, die en door de bouw van het kasteel
Puttenstein en door de molestatie van de bewoners van Kam
perveen, weinig redenen had om de Van Putten's vriendelijk
gezind te zijn. Het zal dan ook weI een teleurstelling voor hem
zijn geweest dat de te Zwolle aanwezige Kamper raadslieden
in eerste instantie hebben getracht het conflict tussen heer
Herbern en hem bij te leggen.
Toch is dit laatste wei begrijpelijk. In 1372 was de strijd in

Ge1re nog ill' zijn beqinstadium en viel van de afloop niets te
zeggen. Het moet voor de stad Kampen op dat moment niet
aanlokkelijk zijn geweest door het sluiten van een verbond met
de bisschop, gericht tegen een aanzienlijk Gelders edelman
(die dan vermcedelijk de kant van Willem van Gulik zou kie- _
zen), grote kans te lopen direct betrokken te worden in de \/ \
Gelderse burgeroorlog. De Kamper kooplui zouden in het laat- "
ste geval onherroepelijk grote moeilijkheden ondervinden op de
IJssel, op de wegen over de Veluwe en in' Holland. Lieten de
heren van Putten Gulikse of Hollandse troepen toe op hun
huizen op de Veluwe, dan kon de stad weI eens onrniddellijk
worden bedreigd.

Geen wonder dat Kampen eerst getracht heeft een conflict
tussen de Van Putten's en de bisschop te vermijden en toen
dit onmogelijk bleek te zijn, ingegaan is op een voorstel van
heer Herbern om een overe,enkomst te sluiten, waarbij de,heren \;)
van Putten en de stad elkaar beloofden met rust te laten en bij Iv 1 /
een aanval, van welke zijde ook, elkander te steunen. Een soort ' 1 \
defensief verbond dus. dat nog in 1372 gesloten werd-!"}. ~ \
Hoewel het door Kampen werd geaccepteerd, staat er toch

een zin in dit voorstel, die de Kamper schepenen en raden weI
te denken zal hebben gegeven en misschien van invloed is ge~
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weest op het verdere verloop van de geschiedenis. Herbern ver
klaart narnelijk in zijn aanbod om een verbond aan te gaan,
dat hij dit zeer wenselijk acht "wente krenclic in den Ian de
steet, went de sloten de ic under heb de sin des greven' van
hollant ende minen vrouwen sinen dochter en horen oene toe
verantworden, des ghy wad enen brief zuelt zien van den gre
ve van hollant 18).

Zo op het eerste gezicht een vrij raadselachtiqe uitlating, en
om deze te kunnen beqrijpen zullen wij nog even in de Gel
derse geschieden'is moeten duiken. V66r zijn vertrek naar het
slagveld van Baesweiler, vierde hertog Eduard in Den Haag
bruiloft met een dochter van Albrecht van Beieren, Catha
rina qenaamd, die als kind reeds aan de Gelderse hertog was
beloofd. Nu werd zij oud genoeg geacht om met hem te trou
wen. Hoewel door Eduard's overhaast vertrek naar het slag
veld het huwelijk niet was geconsommeerd, kon men toch met
wat goede wil deze Catharina van Beieren, na de dood van
haar man, als hertoqin-weduwe van Gelre beschouwen, Bij het
huwelijkscontract was bepaald dat zij, bij een eventueel over
lijden van Eduard, als weduweqoed de Veluwe zou krijgen 19).
"De greve van Hollant ende minen vrouwen sinen dochter" die
Herbern in zijn brief aan Kampen als de feitelijke bezrtters van
zijn sloten noemt, waren dus niemand minder dan Albrecht van
Beieren en' zijn dochter Catharina en ik vermoed dat Herbern
hun bezitsrecht op zijn kastelen baseerde op het Ieit dat de Ve
luwe destijds Catharina als weduweqoed was toeqewezen:
Wanneer men verder nog weet dat, toen de keizer de jonge
Willem van Gulik beleende met Gelre - zij het ook noodqe
dwongen, zijn breeder Wenzel was bij de slag bij Baesweiler
in gevangenschap van de hertog van Gulik geraakt - te
vens de bepalinq was gemaakt dat deze vorst, als hij de kinder
schoenen ontwassen was, trouwen zou met deze zelfde Catha
rina van Beieren, die dus zowel hertoqin-weduwe als hertogin
in spe van Gelre was 2'0), dan wordt het duidelijk dat Herbern
met dit zinnetje Kampen klaar wilde rnaken dat, zo de stad
qeen defensief verbond met hem aan wilde gaan, hij niet zou
aarzelen de hulp in te roepen van de graaf van Holland en
dus ook van de partij in Gelre, die Willem van Gulik steunde.
Maar, en dit is weer typisch voor de Van Putten's, openlijk
partijkiezen in de strijd tussen Willem van Gulik en Mechteld
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doet hij toch ook weer niet: hij vermijdt angstvallig hun namen
te noemen.

Hoewel beide partijen elkaar waarschijnlijk inniq wantrouw- _
den, is op 4 juni 1372 het door Herbern voorgesteIde vriend- Iv /X
schapsverdraq toch bezegeld. Maar dat er gebrek aan ver~/\~
trouwen was, blijkt wei uit de korte opzeggingstermijn van
7 dagen, die men in acht behoefde te nemen. Zowel de Ge1-f
dersman als de stad wensten kennelijk geen verdrag, dat hen\
voor lange tijd bond.
De goede verstandhouding (misschien ware het beter "'/ A/

te spreken van de gewapende vrede) tussen de Van Put- (/---(;\_
ten's en Kampen is inderdaad maar van zeer korte duur ge~
weest. Volgens toe Boecop maakte de Ge1dersman misbruik
van de situatie door te trachten de stad tegen haar landsheer X
op te zetten en deze tevens schade toe te brengen, waar hij !

maar kon .21). Ook bedreef Herbern veel moedwil in Kamper-
veen; waarschijnlijk hebben de boeren daar geweigerd hem de
tienden te beta len en inde onze ridder deze toen met geweld.
Een incident in dit zelfde Kamperveen heeft reeds voor 17

september 1373 een einde gemaakt aan dit vriendschapsver
bond tussen Kampen en de Van Putten's. Tcerr een aantal
knechten van Herbern, naar alle waarschijnlijkheid op het
kasteel Puttenstein gelegerd, vergeze1d door boeren, verrnoe
delijk afkomstig uit Oosterwolde, naar Kamperveen kwamen
om daar, zeals Toe Boecop schrijft, te doen ..woe sye ghewon~
telich warren", kwam de schout met een aantaI inwoners er op
af en vroeg wat de indringers wilden en of ze soms gekomen
waren om ruzie te maken. Gemiponeerd door het grote aantal
Kamperveenders, verklaarden de handlangers van de Van
Putterr's dat men geen vrees behoefde te koesteren, daar zij
het geslote~ verdrag met ~ampen wilden nakomen, Ondanks i / ,

deze vredelievende verklarmg sloegen de bewoners van Kam- ·1/ ,1 /

perveen onder leidinq van de schout, waarschijrrlijk hun kans i l
schoonziende, toch negen knechten van het kasteel dood en .
verwondden vele anderen 2.2).

Het verhaal van deze gebeurtenis staat te lezerr in een klaaq
brief die Herbern van Putten op 13 februari 1374 aan de stad
Lubeck toezond. Toe Boecop bestrijdt deze lezing van het ge~
val niet, zodat wij wel zullen mogen aannemen dat Herberri's
relaas van de gebeurtenissen ill'grote trekken juist is. Al zuIlen
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de knechten van Puttenstein aanvankelijk wel niet met goede
bedoelingen naar Kamperveen gekomen zijn, vrijwel zeker is
wel dat zij, ondanks hun verklaring geen snode plannen te
hebben, daarna toch verraderlijk aangevallen en gedeeltelijk
in de pan werden gehakt.
Onmiddellijk na dit incident hleek hoe weinig hecht het

vriendschapsverdraq tussen Kampen en de Van Putten's in
werkelijkheid was. Herbern gaf, niet geheel ten onrechte, Kam
pen de schuld van hetqeen' was gebeurd, beroofde uit wraak een
aantal van haar burgers en maakte zich meester van Kamper
veen. De stad reageerde hierop door het met de Van Put
ten's gesloten defensieve verdrag binnen het afgesproken ter-
.mijn van zeven dagen op te zeggen en verklaarde de oorlog 23).
Bet valt op, dat deze oorlogsverklaring niet gericht is ge~
weest aan de oude Herbern, maar aan zijn zonen Pelgrim,
Herbern jr. en Dirck. Waarschijnlijk waren dezen de oorloqs
zuchtigste en strijdbaarste leden van het geslacht. Er zijn trou
wens aanwijzingen' dat het kasteel Puttenstein toentertijd niet
door Herbern sr. werd bewoond, maar door zijn oudste zoon
Pelgrim 24) •

Met wat goede wil van beide kanten had dit incident stellig
niet tot oorlog behoeven te leiden. Llit de snelle reactie van
de stad blijkt echter duidelijk, dat deze goede wil in' Kampen
niet meer aanwezig was en men krijgt zelfs de indruk dat de
stadsregering verheugd was een motief te hebben gevonden
ommet de Van Putten's te breken. V06rtdurende aandrang van
de bisschop om het verbond op te zeggen zal bij deze omzwaai
stellig een rol hebben gespeeld, maar de plotselinge Irontveran
dering van Kampen houdt ook verband met het verloop van de
Gelderse burgeroorlog in de jarerr 1372 en 1373, dat voor de
positie van heer Herbern en zijn zorrenniet gunstig was.

In het jaar 1372 had Jan van Blois, sinds 14 Februari van
dat jaar echtgenoot van Mechteld, met een leger een inval in
Gelre gedaan. Bijzonder succesvol was deze tocht niet verlo
pen, weI slaagde hij er in op de Veluwe de Cannenburg te
nemen, maar voor het kasteel Nijenbeek bij Zutphen stootte hij
het hoofd en een onderneming tegen Lobith mislukte even
eens, Merkwaardig is, dat in de rekeningen die van deze veld
tocht bewaard zijn gebleven, geen woord wordt gerept over
de Veluwse Van Putten's, hoewel de graaf, na de val van de
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Cannenhurg, toch in de onmiddellijke nabijheid van hun heer
lijkheid geopereerd moet hebben 25). De heren zagen blijkbaar
nog steeds kans zich buiten schot te houden.

In juli 1372 gin'g Jan van Blois teleurgeste1d naar Schoon
hoven terug maar zijn vrouw Mechteld bleef in Gelre om door
te vechten, Aanvankelijk niet zonder succes, WeI kozen de
meeste steden de partij van Willem van Gulik, maar op de
Ve1uwe wist zij zich vrij algemeen als landsvrouwe te doen er
kennen. Zo gingen Harderwijk en Elhurg naar haar over en
sloot Zutphen, dat aanvankelijk de zijde van Willem van Gulik
qekozen had, een hestand met haar aan .26). Op 28 april 1375
sloten de beide pretendenten naar de hertogelijke troon van
Gelre zelfs te Stralen een verdrag, waarhij het land ten noor
den van de Rijn en Waal aan Mechteld kwam .27) .

In het midden van het jaar 1373 hadden dus de Hanzestc-, I
den Harderwijk, Elhurg en Zutphen 6£ hun poorten voor '" /
Mechteld geopend, of een voor haar gunstig verdrag gesloten.
Zowel op de Noord-Veluwe, als aan de IJssel was haar po~
sitie sterk.

In Kampen moet men zich toen gerealiseerd hebhen dat
onder derqelijke omstandigheden de kans schoon was om het
geslacht Van Putten een toontje lager te doen zingen door
o.m. hun grensvesting Puttenstein aan te vallen. Mechteld
zou zich hier niet tegen verzetten, Will em van Gulik en de
graaf van Holland waren op dat ogenhlik niet in staat de he
ren Van Putten eventueel hulp te bieden, daar de Veluwe in
handen van hun tegenstandster was; en van de bisschop, ge~
zworen vijarrdvan Herbern, was zelfs aIle steun te verwachten.
Reeds op 17 septemher 1373 hleek de hreuk tussen Kampen

en de Van Putten's finaal te zijn en stroomden de ontzeqbrie
ven der aanhangers van dit Gelderse geslacht de stad bin
nen 28). Als rnotief voor hun oorlogsverklaring worden in deze
ontzeghrieven steeds de beledigingen genoemd die Kampen
de oude Herhern had aangedaan. Misschien wel wat tegen
wil en dank, werd deze hejaarde ridder dus de hoofdpersoon
in de komende strijd, die ongetwijfeld eerder door zijn agres~
sieve zorren dan door hem zelf met vreugde werd hegroet.
Op papier konden de Van Putten's op veel steun rekenen.

Toe Boecop schrijft dat hij in zijn tijd weI honderd van derqe
lijke ontzeqbrieven in het Kamper archief heeft aanqetroffen
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en te oordelen naar de hoeveelheid die nu nog aanwezig is,
overdreef hij stellig niet. Er zijn klinkende namen bij: Gijs
brecht van Bronkhorst, Hendrick van Homoet, Willem van
Steenbergen, Willem van Baer enz. enz. .29). De partij der
Bronkhorsten nam kennelijk de kans waar om tegen Mechteld
en haar bondgenoot, de bisschop van Utrecht, te demonstreren.
Het grootste gedeelte van deze ontzegbrieven is echter afkom
stig van vrij onbekende en weinig betekenende heren, waar
schijnlijk leenmannen en verwanten van de Van Putteri's.

Het is beqrijpelijk, dat de bisschop het opzeggen van het
vriendschapsverdraq tussen Kampen en de Van Putten's met
vreugde heeft begroet, onschuldig aan de brenk zal hij ste1ligI 'X niet zijn geweest. Op 13 december 1373 sloot hij een overeen

! komst met de stad, waarbij hij schepenen, raad en gemeente
. / . van Kampen' beloofde hen te steunen in de komende strijd.

'j \Gezamenlijk zou men trachten het slot Puttenstein in te ne
men en te verwoesten en, zo dit noodzakelijk bleek te zijn,
eveneens het huis Old-Putten bij Elburg. Kampervecn zou
ontruimd moeten worden en de bisschop beloofde tevens geen
vrede of wapenstilstand met Herbern te sluiten zonder toe
stemming van de stad. Ook zou hij persoonlijk bij het beleg
aanwezig zijrr 3'0).

Ondanks dit verdrag heeft de veldtocht tegen het kasteel
Puttenstein nog anderhalf jaar op zich laten wachten, verrnoe
delijk ook weer een gevolg van politieke gebeurtenissen. In
1374 nam de oorlog tussen het Sticht en Holland clergelijke
vormen aarr (de strijd ging hoofdzakelijk om het bezit van
het slot Gildenborch bij Vreeswijk) dat Kampen bij een even
tueel beleg van Puttenstein, niet behoefde te rekenen op steun
van de bisschop. Eerst in maart 1375 kwam het tot een tijde
lijke verzoening tussen Arnold van Horn en Albrecht van Beie
ren en kreeg de landsheer van het Sticht de handen weer vrij.
Het enige wat Kampen dan ook in 1374 kon doen, was zich
duchtig prepareren op de komende strijd en te trachten de
proviandering van het slot Puttenstein zoveel mogelijk te be
lemmeren 31).

In de voorzomer van' 1375 namen de plannen om het kasteel
aan te vallen vaste vormen aan. De last van de oorloqsvoe
ring drukte voornarnelijk op de schouders van de Kampenaren.

r De stad zorgde voor het benodigde geld, de manschappen en
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de be1egeringswerktuigen. Om de oorlog te kunnen Iinancie
ren, leenden scheperien en raden een geweldig bedraq, 3384
oude schilden, van de burgerij 3.2) .

Toen het menens werd, begonnen de eerste ratten het zin
kende schip reeds te verla ten err verzoenden zich een aantal
aanhangers van de heren Van Putten zich nog voor de aan
vang van het beleq, met de stad 33). Mogelijk echter waren
deze lieden tijdens schermutselingen gevangen' genomen en
kochten zij zo hun vrijheid. In her verdrag, dat Kampen op
13 december 1373 met de bisschop had gesloten en waarvoor
deze persoonlijk naar Kampen was gereisd, stond, zoals wij
reeds weten, dat deze niet naar Utrecht zou teruqkeren, zolang
het beleg zou duren en het slot niet gevallen was. Uit de De
venter Kameraarsrekeninqen blijkt, dat de bisschop woord
heeft gehouden en tijdens de belegering in een grote tent in
het legerkamp voor het kasteel heeft gewoond 34).

Op Sr-Vttus en Modestusdaq. dus op 15 juni 1375, rukteri"./
de Kamper burgers op naar Puttenstein, dat slechts drie uur' '\
gaans van de stad was gelegen. De burcht werd geheel om
singeld en daarna brachten de aanvallers hun beleqerinqs
werktuigen in stellinq, waaronder zich een reusachtige blijde
bevond, speciaal voor dit doel geconstrueerd, en waarrnede
men geweldige stenen tegen de muren van het slot kon slmqe
ren.

Na het beleg werd deze blijde naar Kampen teruggebracht
en nog eeuwen lang als een oorlogstro£ee bewaard. In de tijd
van Toe Boecop was zij opgesteld in het kerkje van het Hei
lige Geestgasthuis en hij zegt van dit middeleeuwse aanvals
wapen o.m. het volgende:

"Van wellicke blyde noch dat prynsepaell deell bynnen Cam~
pen acter in dye hyllighe ghist kerricke by dye dorren van den
beyer steet, wellicke is ghemaket van 3 langhe swarren bal
licken, an mencanderen op hoer cant well dichte verqadert,
wellicke ballicken onghe£erlick (soe my uyt dat oge duncket )
70 offte 80 voeten lanck (21~24meter lang), beneden oriqhe
ferlick 6 voetten bret (1.80 meter breed), boven lopen aIle
3 ballicken spis toe, wessende int -lcant anghefferlick 9 voetten
bret (2.70 meter breed) ... " 35).

Teen de Gelderse geschiedschrijver Pontanus omstreeks
1630 Kampen bezocht, was deze blijde nog grotendeels in takt.
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Hij meende echter dat het een storrnram was geweest, een er
gissing die wij hem graag vergeven, daar hij de moeite hee
genomen het ding in tekening te brengen. In ~ging dit
reusachtige aanvalswapen ten onder tijdens de brand in het
kerkje en toren van de Heilige Geest 36).

Volgens Moulin heeft het beleg van Puttenstein ruim 6 we-
" ken geduurd. Een poging van de borrdqenoten der Van Put

ten's om de beleqeraars te verjagen, mislukte totaal; toen de
bisschop van hun nadering hoorde, versterkte hij het Kamper
leger met 200 ruiters en een even groot aantal voetvolk en deze
hulptroepen bleken voldoende te zijn om het ontzettingsleger,
dat niet groot geweest zal zijn, rechtsomkeert te doen rna
ken 37),

Het lot van het kasteel was toen in feite reeds beslist: begin
augustus 1375 gaf de ~ezettin'g het "waggelende" slot, zoals
Moulin het zo plastisch-uitdrukt 38), aan de be1egeraars over.
Wie nu feitelijk het kasteel hebben verdedigd, is niet geheel

duidelijk. Toe Boecop zegt, dat na de overgave Herbern van
Putten als gevangene naar Kampen werd overgebracht 39).
Maar men kan zich afvragen, welke Herbern; het hoofd van
het geslacht of zijn ge1ijknamige zoon? Deze Kamper kroniek
schrijver weet narnelijk ook te vertellen, dat eveneens Pe1~
grim, Herbern sr.'s oudste zoon, naar Kampen werd ge~
voerd 40). Ik vermoed, dat het kasteel verdedigd werd door
Pelgrim en zijn broer Herbern terwijl de oude Herbern op
Old Putten bled om een eventuele aanval op dit huis te kun
nen afslaan. Uit de Deventer Kameraarsrekeningen blijkt dat
enkele van Herberri's zonen tijdens het beleg nog in Deventer
school gingen 41). De vader maakte zich nogal ongerust over
het lot van deze knapen en vreesde dat ze weI eens ontvoerd
zouden kunnen worden door zijn vijanden.
Hoe het ook zij, de Van Putteri's hadden het onderspit qe

dolven. Zij mochten nog blij zijn, dat de Kampenaren en de
bisschop, na de val van hun kasteel, niet doorgestoten zijn
naar Old Putten, zoals in het verdrag van 13 december was

/ \ voorzien, maar het bij deze overwinning hebben gelaten. Reeds
op 31 augustus 1375 sloten Herberrr en zijn medestanders

j / vrede met Kampen en de bisschop 42). Enerzij ds waren de be
palingen voor de Van Putten's hard: het huis Puttenstein
moest worden geslecht en de grachten gedempt. De stenen
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van het afgebroken kasteel mocht Herbern echter behouden,
maar hij rnoest beloven op deze plaats nimmer meer een ver- V
sterkt huis te bouwen en het materiaal slechts te gebruikent> \ .
voor de constructie van bouwhuizen bij zijn hofstede. Betrek-
kelijk mild was de bepalinq, dat de gevangenen aan beide zij-
den' zouden worden vrij qelaten en de onbetaald gebleven gel~
den van gevangenen, schattingen en brandschattingen kwijt
gescholden zouden worden. Kampen kreeg het recht de blijde
stenen, waarrnee het kasteel was bestookt, terug te voeren naar
de stad; bij het afbreken van de Keizer- en Keizerinnetoren in
1818 zijn er een aantal teruggevonden 43).

De Van Putten's hebben hun' kasteel inderdaad nimmer
meer opgebouwd. Op de plek, waar het eenmaal heeft gestaan,
bevinden zich thans twee boerderijen, de Pol en Puttenstein
genaamd, beide gebouwd op een belt. Wellicht hebben op deze
belten het woonqedeelte en de dorrjon van het voormalige slot
gestaan. Resten van grachten, die eens het kasteel omrinqden,
zijn in het landschap nog terug te vinden en uit deze over
blijfselen blijkt dat de burcht van de Van Putteri's een aan
zienlijke omvang moet hebben gehad. Overblijfselen van fun
damenten zijn nog op verschillende plaatsen in de bodem aan
wezig.

De oude Herbern heeft de ondergang van het kasteel niet
lang overleefd, hij moet v66r 8 maart 1377 overleden zijn, wel
licht geknakt door de beschreven gebeurtenissen. In een stuk,
op die dag gedateerd, wordt namelijk gesproken van "Pille~
grom ende syne breeders ende horren vader, daer Godt dye
sylle off hebben moet" 44).

Zijn zonen, Pelgrim in de eerste plaats, hebben zich maar ../\ /
moeilijk in de nederlaaq kunnen schikken, vooral toen een y
aantal Kamper burgers weigerden hen de tienden te betalen .'I
van de goederen die zij in Kamperveen bezaten. Kwaad bloed
zette ook de aanvankelijke weigering van bunqemeester-Lubbert '/}
Voorne om de papieren terug te geven die op Puttenstein ~' )(
waren buit gemaakt 45). /

De bisschop moest persoonlijk ingrijpen om een nieuwe oor- (/
log tussen de stad Kampen en de heren van Putten te voorko- "- ;'~.'
men. Door beide partijen uitgenodigd om als scheidsrechter .
op te treden, deed hij op 8 maart 1377 uitspraak 46). Van enige
verbitteririq ten opzichte van zijn vroeqere vijanden is dan niets
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meer te bespeuren: Pelgrim van Putten wordt in het stuk .xms
sen lyven neve" genoemd en Arnold van Horn vermaant de
beide tegenstanders van nu af aan in aile vriendschap met el
kaar te leven en de twisten uit het verleden te vergeten. Hijy beveelt de Kamper burgers als van cuds de verschuldiqde, en

/ \ ook de achterstallige rente te betalen en Lubbert Voorne moet
./ "yhet op Puttenstein buit gemaakte archie] teruggeven.

Y Ondanks deze bisschoppelijke uitspraak is het gekrakeel
, tussen de Van Putten's en de stad Kampen toch nog een paar

\ ' jaar doorgegaan. Pelgrim moet vooral gebeten zijn geweest
op twee aanzienlijke burgers van de stad, Pelgrim Voorne en
Boldewinus Sche1ewaert. Tot een openlijke strijd is het echter
niet meer gekomen en in het jaar 1379 schijnen beide par
tijen zich definitief te hebben verzoend. WeI blijkt uit stukken
in het Kamper archief dat een bastaard van Pelgrim, Otto vanIV Putten, alias Van der Loet. later nog met de stad overhoop

\

heeft ge1egen. Op 3 maart 1387 sluit deze natuurlijke zoon
. 1\. een vaste vrede met Kampen (met eerr opzeggingstermijn van

14 dagen). welke door zijn oom Johan, Pelqrim's jongste broer
\ bevestigd en bezegeld werd 47). Het heeft dus nog wat na ge~

rommeld.
In het jaar 1379 was ook definitief een einde gekomen aan

de burgeroorlog in Gelre. Op 24 maart 1379 deed Mechteld
formeel afstand van al haar rechten op de hertogelijke troon,
met behoud van haar titeI. Zij stierf in 1382.
Door de verwoesting van Puttenstein hadden de heren van

Putten een zware klap gekregen. maar de ondergang van dit
kasteel betekende stellig niet dat nu hun rol was uitgespeeld.
Hun heerlijkheid in Ge1rewas in takt gebleven en alles wijst
er op. dat de bisschop hen na de strijd hersteld heeft in aI
hun Stichtse lenen. Zij blijven de tite1 van burggraaf voeren
en behouden tal van rechterr in het grensgebied tussen de
Ncord-Veluwe en de kop van Overijssel.

( =<,r Voor het geslacht Van Putten was na 1379 de strijd met de
~, ~bisschop en de stad Kampen voorgoed uit, maar toen de heer-

lijkheid in de 15de eeuw in handen van een verwante familie

I kwam, laaide eerr honderd jaar later de vete tussen de heren
van de heerlijkheid Putten en de stad Kampen opnieuw op en

i kwam het wederorn tot een groot conflict.
1-

284



Het tweede conflict.

Wij hebben reeds kunnen lezen dat de oude Herbern van
Putten een groot aantal zonen had, waaronder Pelgrim, Her
bern, Dirck en Johan. Toch is het geslacht reeds in het begin

\ /~an de 15de eeuw in de mannelijke linie uitgestorven en weI
"" /\ met de dood van Pelgrim, die omstreeks 1420 ten grave werd

, gedragen. Llit zijn huwelijk met Catharina van Zinderen zijn
vier kinderen bekend, allen dochters, namelijk Aleid, Otto, Ka
tharina en Margaretha.

Van Aleid. de oudste, weet Toe Boecop te vertellen dat zij
volgens de overleverirrq door de hertog van Gelre Ieitelijk be
stemd was geweest als echtgenote voor een graaf van Bent
heim, maar Pclqrim's oudste dochter volgde de stem van haar
hart en werd, zeer tegen de zin van haar vader, op een Drents
edelman, Reinald de Vos van Steenwijk verliefd die wellicht
als page op het huis van haar vader, Old Putten, verbleef 48).
Toen de connecties tussen die twee duidelijke gevolgen bleek \ /(1 V
te hebben, volgde een overhaast huwelijk. Zowel haar vader /
als de hertog van Gelre waren over deze gang van zaken danig
ontsticht. Pelgrim ging op 5 juni 1399 tot boedelscheiding (ma~
gescheid) over en bepaald werd dat "Aleit, Pelgrims ollste
dochter, der buten horen maghen hoer selver ghemant heeft an
Reinald den Vos van Steenwijck", als kindsdee1 van haar moe-
ders erfdeel 460 gulden zou ontvangen, haar custer Otto 1500
gulden, Katharina 1000 gulden en de jongste, Margaretha,
800 gulden. Aleid's deel was dus beduidend minder dan dat
van haar zusters. Tevens werd bij deze magescheid beslist dat,
wat het bezit van hun vader betreft, aIleen de drie jongste zus-
ters - en wel de oudste in leven van hen - na Pelgrim's dood
erfgename zou zijn 49). Ais straf voor haar misstap werd Aleid
dus praktisch onterfd en waarschijnlijk tevens met haar man
de deur gewezen.

Toch is het later geheel anders gelopen dan ill' deze boedel---I
scheiding was voorzien. Na Pelqrim's dood, zijn Aleit en haar I
man er weI degelijk in geslaagd - hoe is niet meer na te gaan
_ beleend te worden met de heerlijkheid Putten en de bis
schoppelijke goecleren die steeds in de harrden van het oude /
geslacht waren geweest. Het bezit van de Van Putteri's is
hierdoor vrijwel intakt overgegaan op de Veluwse tak van het
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geslacht De Vos van Steenwijk.
Het heeft er alle schijn van dat, zolang Pelgrim van Putten

leefde, het echtpaar de Vos van Steenwijk niet welkom was op
Old Putten en Reinald, een ondernernend jongmens, daarom
zijn fortuin buiten Gelre heeft moeten zoeken. In 1413 woon
de hij ill' Groningen en hij behoorde in deze stad tot de partij
der Vetkopers. Teen in dit jaar de Schieringers de overhand
kregen, werd Reinald met een aantal medestanders bij raads
besluit van 23 oktober 1413 uit de stad verbannen en zocht zijn
toevlucht in Emden 50). Twee jaar later kwam hij echter over
de grens, hij en zijn medestanders verzarnelden zich in de kerk
te Eelde en deden daarna in de stad Groningen een greep naar
de macht. Deze poging slaagde, de rollen werden omgedraaid,
de Vetkopers kregen weer de macht in handen. Hoewel de bis
schop van Utrecht weinig ingenomen was met deze gang van
zaken, wisten de Vetkopers zich toch in de stad te handhaven
en Reinald werd zeIfs lid van de raad.
Toen in 1420 de oude Pelgrim van Putten als laatste man

nelijke teIg van zijn geslacht stierf, is het echtpaar de Vos van
Steenwijk waarschijnlijk vrijwel onmiddellijk na diens dood,
maar de Ve1uwe verhuisd. Hoewel in 1399 praktisch onterfd,V slaagde Aleit er toch in beleend te worden met al haar voor

; \ vaderlijke goederen in Ge1re 51).
Reinald kwam nu volledig tot rust. Uit zijn latere leven is

nag bekend dat hij betrekkingen heeft gehad met de stad Har
derwijk. Blijkens het Burgerboek werd hij daar namelijk op
20 jan. 1441 als poorter ingeschreven 52) en waarschijnlijk
heeft hij er zeIfs gewoond, want op 8 jan. 1448 wordt hij als

I schepen van de stad genoemd 53). Dit is ook het laatste wat
\l wij van: hem horen, vermoedelijk is hij kort na 1448 overleden.

Reinald en zijn vrouw Aleit hebben minstens vier kinderen
gehad. Twee dochters van dit echtpaar traden als non in het
klooster te Assen, een derde trouwde eerst met [chan, bastaard
van Beieren en later met Hendrick Bentinck. Hun 200n Hen-
!drick de Vos van Steenwijk werd na de dood van zijn moeder

/ Aleid in' 1450 met de aan de Gelderse hertog leenroerige goe~
deren beleend, te weten rechtstreeks met de gruit en de tyns te
Elburg en via zijn oudere zuster Hadewich (die op 30 mei 1446
afstand deed van haar aandeel in de heerlijkheid Putten) met
het grootste dee! van het huis en de hof van Putten 54). Van
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de laatstgenoemde goederen kreeg hij in 1470 de rest na over
dracht door zijn neef Johan van Alphem, de zoon van zijn moe
ders zuster Otto van Putten 55). Op 20 april 1457 werd hij
tevens beleend met de bisschoppelijke leengoederen van de
familie, waarbij ook weer het mysterieuze borgleen te Vollen
hove wordt genoemd 56).

Een op de voorgrond tredend man is deze Hendrick de Vos
van Steenwijk stellig niet geweest. Aanvankelijk had ook hi],
evenals zijn vader, bindinqen' met de stad Harderwijk. Op 24
maart 1445 werd hij als poorter van deze stad ingeschreven 57)
en op 7 juli van het zeHde jaar werd hij vanwege Harderwijk
aangesteld tot ritmeester van de stadsburgers en ruiters ten be
hoeve van de landsheer, Arnold van Egmond 58). Een tijdlang
heeft hij zelfs in deze stad gewoond en weI in het huis "Erc~
kenrait" in het "heer Ailtgenstraetgen" '59). In 1457 ver
kocht hij echter zijn huis in Harderwijk en ging toen verrnoe
delijk op Old Putten wonen.
Hendrick de Vos van Steenwijk was getrouwd met Grete

van Uterwijck. Waarschijnlijk was zijn vrouw afkomstig uit
Kampen en dit verklaart wellicht waarom deze heer van Put
ten reeds in 1439 als burger van deze stad ingeschreven
werd 60). Later werd deze inschrijving doorgehaald, misschien
van wege de nog te beschrijven strijd tussen Hendrick's zonen
en deze IJ sseIstad.
Natuurlijk had Hendrick ook connecties met Elburg. Deze

waren voor dit stadje niet altijd even aarrqenaam. Zo twistte
hij met Elburg over het recht van de gruit, dat hij van de her
tog in leen hield, maar waar ook de stad aanspraak op maak
te. Op 4 juni 1468 scheen de zaak te zijn bijge1egd,maar de
finitief was dit toch niet, want op 27 november 1474 moest
de rentrneester van de Veluwe Elburg bevelen, Hendrick te
betalen wat men hem wegens de gruit en anderszins schuldig
was 61). Ernstig kunnen deze conflicten echter niet zijn qe
weest, want in 1474 en 1477 treffen wij hem als burqemeester
van Elburg aan 62).

In het voorjaar van 1478 stierf Hendrick de Vos van Steen- /"
• j \

wijk-en niets scheen er op dat ogenblik op te wijzen, dat zijn\ \
vele zonen binnen enkele jaren tijds opnieuw, als heren van Y

Putten, in een strijd op leven en dood gewikkeld zouden zijri
met de stad Kampen. De oudste zoon van Hendrick kreeg na
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de dood van zijn vader zonder moeite, zowel van de hertog als
van de bisschop gedaan, dat hij met zijn voorvaderlijke goe~
deren werd beleend. 63).
En toch stond dit tweede conflict met Kampen om zo te zeg~

/gen voor de deur en weer speelden de verwarde binnenlandse
~toestanden in Gelre, evenals ruim honderd jaar daarvoor, bij

het verloop een belangrijke rol. Opnieuw valt op, dat de heren
,,!v;m Putten er aanvankelijk weinig voor hebben gevoeld een
'I actieve rol te spelen in de burgertwisten en zij zich aanvanke

lijk er toe bepaald hebben de volgens hen wettige landsheer te
erkennen. maar dan plotseling meegesleurd worden in de maal
stroom, waarbij voor de tweede maal in hun geschiedenis de
vijandschap van Kampen hen fataal werd.
Voor wij dit tweede conflict gaan behandelen, zullen wij er

dus goed aan dcen eerst iets te vertellen over de moeilijkheden
. in Gelre in de tweede helft van de 15de eeuw.
\/ In 1423overleed te Terlet op de Veluwe hertog Reinoud IV
v van Gelre en met hem stierf het regerende vorstenhuis uit.
Ridderschap en steden van Gelre besloten toen de I3~jarige
Arnold van Egmond de troon van het hertogdom aan te bie
den.
Tijdens de regering van deze Arnold begonnen de Bour

gondische hertoqen, met name Philips de Goede, een onqe
wenste belangstelling voor de gang van zaken in Gelre aan
de dag te leggen. Zij profiteerden daarbij van de grote ver
deeldheid in het land: Arnold's oudste zoon, Adolf, leefde in
onmin met zijn vader en heulde daarom, evenals trouwens zijn
moeder, met de Bourqondiers 64), Ook vele Gelderse steden
en edelen konden geen waardering opbrengen voor Arnold's
bestuur, dat inderdaad niet altijd even gelukkig was, In 1468
nam Adolf zijn vader plotseling gevangen en sloot hem op,
met als gevolg dat een burgeroorlog in Gelre uitbrak, Deze
binnenlandse strijd leidde, zoals [appe Alberts zegt, tot een
merkwaardige "renversement des alliances" 65), die o.m. ten
gevolge had dat de partij van Adolf steeds meer anti-Bour
gondisch werd, dus met wat goede wil .mationaal" genoemd
kon worden, terwijl de aanhangers van de gevangengezette
Arnold juist de steun van de Bourqondiers zochten. Karel de
Stoute wist van deze tegenstellingen handig te profiteren. In
1471 dwong hij Adolf zijn vader vrij te laten en nam kort
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daarop Adolf zelf gevangen. Deze heeft Gelre nimmer meer
teruggezien. De vrijgelaten Arnold zag geen kans om weer
gezag in zijn land te krijgen en verpandde in 1472 Gelre en
Zutphen aan de Bourqondier 66). Toen hij het volqcnde jaar
stierf, trokken de Bourgondische troepen het hertogdom )
hinnen en Gelre was gedwongen Karel als landsheer te erken- t":/" ( .
nen. De plotselinge dood van Karel de Stoute i11'1477maakte I (X
een einde aan deze eerste Bourgondische bezettinq. Op 16 april
1477 kwamen te Nijmeqen aile Gelderse staten en de ridder-
schap bijecn en deze besloten Arnold's zoon Adolf, die in
Vlaanderen juist uit zijn gevangenschap was ontslagen, als
hertog te erkennen 67). Deze vertrok echter niet direct naar
zijn stamland maar voelde zich geroepen Maria van Bourgon-
die, Karel's dochter, bij te staan in haar strijd tegen Frankrijk.
Hij sneuvelde nog in hetzelfde jaar bij Kortrijk. Door de dood
van Adolf werd de situatie in Gelre weer danig gecompliceerd.
Van' de verwarring, die nu ontstond (Adolf's kinderen Philip-
pa en Karel werden nog door Maria van Bourqondie vastqe-
houden ) maakten de Bourgondiers gebruik om in Gelre terug
te komen. Maria had haar aanvankelijk vrij wanhopige po-
sitie weten te verbeteren door een huwelijk aan te gaan met een
Habsburger, Maximiliaan van Oostenrijk. In de loop van het \ /
jaar 1480 slaagde een Oostenrijks-Bourqondisch leger er in, \ \
ondanks het verzet van de natiorrale partij, voor de tweede
maal bijna het gehele hertogdom te bezetten. Toch gaf de
tegenpartij het niet op, zodat de onrust en onzekerheid in Gelre
bleven voortduren.

In deze sfeer van strijd leefde nu Herman de Vos van Steen
wijk, die omstreeks 1478 zijn vader als heer van Putten was
opgevolgd. Traditieqetrouw hadden de Vossen van Steenwijk,
evenals v66r hen de Van Putten's, tot nu toe geen 1'01van be
tekenis willen spelen in de Gelderse binnenlandse oorlogen. Zij
sloten zich aan bij de "wettige" vorst en zo deed ookHerman .. ,
de Vos, die op 5 september 1481 door Maria van Bourgondie,fI 'I\!
in haar kwaliteit van landsvrouwe van Gelre, de heer van Put- ! 7-
ten opnieuw beleende en bevestigde in zijn hertoqelijke le-
nen 68). . .

Uit alles blijkt dat deze Herman er op heeft gespeculeerd dat \ J X
de Bourgondische macht in Gelre een blijvende zou zijn en zeer X\c/
bewust kiest hij dan ook partij voor Maria en na haar vroege
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dood in het voorjaar van 1482, voor haar jonge 200n Philips,
voor wie de vader, Maximiliaan van Oostenrijk, aanvankelijk

! het reqentschap voerde. Deze keus voor wat hij beschouwde als
de rechtrnatiqe vorst van Gelre, is Herman noodlottig gewor
den. Ondanks hun grote macht zijn de Bourqondiers er toch

/ niet in geslaagd deze tweede bezettinq van Gelre blijvend
te continueren. de nationale partij bled actief en kon daarbij
op de steun van aile anti-Bourqondische elementen in de
overiqe Nederlandse gewesten rekenen die vooral in het Sticht,
waar men een Bourgondische bastaard, David genaamd, als
bisschop had moeten accepteren, zeer talrijk waren. Trouwens
zo heel erg pro-Bourqondisch was deze David, ondanks
zijn afkornst, ook niet, een marionet van zijn familie heeft
hij nimmer willen zijn. Zijn talrijkc conflicten met de be
woners van het Sticht, vooral met de burgerij van Utrecht,
waren vee! meer een gevolg van zijn typisch Bourqondische.
binrrenlandse centralisatiepolitiek, dan wei van zijnbuitenlands
beleid. Ook in het Oversticht wekte zijn lust om het bestuur
te centraliseren wrevel: op 26 september 1477 verbonden de
steden Deventer, Kampen en Zwolle zich plechtiq teqen een
ieder (lees: de bisschop) die volgens hen recht en billijkheid
met de voeten trad 69).

Een qrote teqenstander van David van Bourqondie was
de Hoeksqezinde edelman Jan van Montfoort. Op een gegeven
oqenblik zag deze zelfs kans zich van de stad Utrecht rneester
te maken en de bisschop slaagde er aanvankelijk niet in hem
daar te verdrijven, zodat hij zich op zijn kasteel Duurstede
moest teruqtrekken. In deze dwanqpositie gebracht, wendde
hij zich - min of meer teqen wil en dank -- met een verzoek
om steun tot Maximiliaan van Oostenrijk. Belust op verdere
uitbreiding van de Habsburqs-Bourqondische macht in de Ne
derlanden, stelde deze inderdaad David troepen ter beschik
king, maar ook met deze hulp slaagde de bisschop er niet in
de stad te heroveren. Op 21 april 1483 kwarrien de Lltrechte
naren echter zelf in opstand teqen Jan van Montfoort en zijn
aanhanqers, dezen werden overrompeld en na twee jaar kon
David eindelijk weer eens de stad betreden 7'0). Zijn vreuqde
was echter maar van korte duur, want volgelingen van Van
Montfoort wisten in de nacht van 7 mei 1483 de stad Utrecht
binnen te drinqen, David werd gevangen genomen en enkele
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dagen later op een mestkar naar Amersfoort gevoerd.
Nu besloot Maximiliaan toch alles in het werk te stellen om

de oproerige stad te onderwerpen, een groot Hollands leger
sloot Utrecht in en na een beleg van ruim twee maanden
moest Jan van Montfoort zich overgeven 71). In Ieite was
de Oostenrijker nu meester van het Sticht.
In deze zogenaamde "Utrechtse oorloqen" hebben ook de

Vossen van Steenwijk een rol gespeeld. Tijdens de blokkade
van Utrecht door David van Bourqondie en Maximiliaan, we
zen de heren van Putten de Oostenrijker er op dat hun huis
te Putten zeer gunstig gelegen was om de toevoer van levens
middelen en andere zaken, die vooral vanuit Kampen plaats
vond en de beleqerde stad ten goede kwam, af te snijden. Toe
Boecop schrij ft over deze zaak het volgende:
"und soe heff hy den roms coeninck persuadirt, dat dye stadt
van Wittert vuyt dat Oversticht ende dre steden, ende byson
der vuyt Campen, worde ghespisset ende voelle toevcers worde
gedaen, und soe 't syn M. belyvede hetselive toe behynderen,
conde hy seer bequamelick vuyt syn huys Putten doen, welch
op dye Irontirre van dat lant van Gelre ende dat Oversticht
lach, und syn Maghestaet daer gherrene toe doen und hem
behulppelick ende in dynnen wolde; dye roms conick doet hem
ettelicke rutteren, dye hy tot den eynde op dat huys saIl
leqhen" 72).
Deze proviandering is wel niet een doorslaand bewijs dat

Kampen in die dagen beslist anti-Bourqondisch was (het is
wel meer in onze geschiedenis vertoond dat veel geld met han
del op de vijand werd verdiend ) maar er blijkt wel uit dat de
stad weiniq meeleefde met de moeilijkheden die zijn landsheer
ondervond. Arent toe Boecop, zelf een aanzienlijk Kamper bur
ger, vond het in ieder geval een vrij norrnale zaak.
Het innemen van een Oostenrijkse bezetting op het huis Put-'

ten had tweeerlei consequenties. In de eerste plaats werd het
huis, dat tot nu toe rriet zeer weerbaar schijnt te zijn geweest,
van muren en grachten voorzien, waarvoor de Vossen gebruik ,
maakten van dwangarbeid waartoe zij de omwonenden presten.
Elburg zag dit met lede ogen gebeuren, want krachtens zijn
stedelijke privileges mocht een derqelijke versterkinq van het
huis feitelijk in het geheeI niet plaats vinden, aangezien daarin
immers was bepaald dat "wy nyet betymert noch besloet en
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sullen worden binrien eene meyle weges van der stat" 73).
Een andere, en minstens even ernstige consequentie was, dat

de op Putten ge1egerde troepen herhaaldelijk strooptochten
ondernamen, waarbij ook de Vossen zich niet onbetuigd lieten.'1, Y Vooral de bewoners van Elburg, waar de nationale partij veel

\ <aanhanq had, moesten het ontgelden.
In een lange lijst uit 1485, waarvan de Ieitelijkheden even

wei nog dateren uit de tijd v66r het nog volgende beleg van het
huis Putten in 1482, gedt het stadje een opsomming van de

\ / .~ / euveldaden der bewoners van Putten, waarbij het opvalt dat
~ ! 1\ vooral Herman's broer, Pelgrim de Vos van Steenwijk, een
/ 'J ' groot aandeel in deze gewelddadig heden hee£t gehad 74). Een

. korte bloemlezing moge een indruk geven van de bedreven
schanddaden:

"Item die van Putten hebben onse Susteren Clooster bij
nachte genomen drie koeien en op het huys geslachtet"
"Item noch nernen die van Putten, Claes Feyt onse inwo
ner, vier vette Runder en eerie Vaerse, doe dede Claes
voorschr, de rovers naeryden mit twee peerden en die die
renders genomen hadden, namen die twee peerden daertoe"
"Item Herner Roelofs en Wolter Daene 011'seburgers heb
ben sy blauw en bloedig geslagen"
"Item die van Putten namen op eenen middag over eten,
als de poorte gesloten waren, ses koeien, van welke wy twee
wederkreqen, want die eene olde schamele V reule tcebe
hoorden ende de andere vier koeien mcesten onze burgers,
die die toeqehoorden, weder lossen met twintig Ryns gul
dens.
"Item Herman de Voss dwong de buren van doornspyk,
dat sy eerie schatting in gelt ut moesten zetten en brengent
h "em
"Item binnen een goed hestand hebben die van Putten an
Wolter Peden onse burger genoemen twee en veertig mal
der boekweits en negende halve mudde rogge die te Oes
tenwolde in Gerbert Hellen zoons huys in sakken lagen en
Pilgrim de Voss sloeg den voerman daer toe ene grate
wonde in syn hooft met syn armborst (hand- of voet
boog)".
"Item die van Putten hebben Herman Overtwat van Heer-
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de syn huys opqebroken en name hem een bedde en dat
gaaren daer men een bedde van maken solde, daertoe eene
deken, dree slaeplakenen, dree tirrne kannen, vier tinnen
schotelen, vyff stukke wullens garen, een tabbert en eerie
kovell (mantelkap}, ende Johann de Voss nam de man
vorschr. selve een Ryns gulden en vier Vlaarnsche".
Item noch namen die van Putten, Gerrit Johansz te doom
spyk vier merrien, die hy niet gegeven zoude hebben voor
hondert gs"

Elburg vermeldt hierbij nog de, voor de stad weI zeer moeilijk
te verteren omstandigheid, dat de Vossen op een gegeven
ogenblik de stad zelf hebben overrompeld en overmeesterd.
Aan deze overval is dan ook nog een afzonderlijk stuk gewijd.

"Te weten dat pilgrim de Voss is mitten allereersten mede
by nachte inder Elborch duer dat gat gekomen doe EI
borch zo yamrrierlike verraden wert, daer Arnt wagener
die konde aff was, ind halp onss gnad. heer die stat vander
Elborch affhendich maken ind halp die huse destrueren ind
den burgeren dat oere nernen"
De stad werd geplunderd en ontwaperrd: " .... ind nam die
burgers oer cleirrode ind geld, ind der stat oer bussen oer
cruyt boven dat he ons gened. heer of der stat vyant nyet
en was".

Uit deze en andere derqelijke Ieiten, krijgt men sterk de
irrdruk dat de Vossen het nuttige met het aangename (althans I/X
voor hen) hebben trachten te paren en bij het dienen van hun I
landsheer er tevens op uit waren zich zelf zoveel mogelijk te / / .
verrijken.

Maar niet alleen de bewoners van Elburg en Doornspijk wer-
den gemolesteerd, herhaaldelijk werden ook burgers van na-,iy'.'
burige steden beroofd van hun goederen, onder welke in de
eerste plaats Kamper kooplui. Toen verzoeken aan de Vossen
tot stopzetting van deze knevelarijen niets opleverden (de he-
ren voelden zich sterk door de rugdekking van hun Bourgon- I
dlsch-Oostennjkse landsheren). wendden de steden zich tot \,/Z~
Maximiliaan zelf om interventie. Deze had echter weI andere
zorgen aan zijn hoofd. Nog steeds was de Oostenrijker in oor-
log met Frankrijk en nog altijd was hij er niet in gesla~gd Jan
van Montfoort uit Utrecht te doen verdrijven. Maar zijn groot':'
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ste z0'rg op dat ogenblik was wellicht de gang van zaken in
Gelre. Daar wankelde weer eens de Bourgondische macht door
een inval van Jan II van Kleef, die kans zag de stad Arnhem
en het grootste gedeelte van de Ve1uwe in zijn macht te krij
gen, tot intense vreugde natuurlijk van de nationale partij in
het hertogdom.
Wel vielen de kleine steden, in het Ve1uwse kwartier qcle

gen, Maximiliaan nag niet af, maar erg pro-Bourqondisch wa
ren zij stellig ook niet; het woeden van de heren Van Putten in

/ de buurt van Elburg en hun houding ten opzichtevan deze stad
was zeker ook een soort intimidatie-politiek. Het is dus zeer de
vraaq, geste1d dat Maximiliaan er de macht toe had gehad,
of hij werkelijk bereid is geweest de Vossen tot rede te
brengen. Zij waren zijn voornaamste en betrouwbaarste bond-

\ genoten op de Noord-Veluwe en hun aanwezigheid weerhie1d
\ Elburg en Harderwijk er waarschijnlijk van, openlijk de kant

van de natiorrale partij in Gelre te kiezen.
Het beroep op de larrdsheer liep dus op niets uit en toen

besloten allen, die van de wandaden der Vossen te lijden
hadden, het recht in eigen hand te nemen. Elburg, Harderwijk

/1 en Hattem brachten onder leiding van de drost Vande Veluwe
een legertje op de been. Kampen versterkte dit met 300 man
en leverde het geschut voor de belegering van het huis 75).

In de na-zomer van 1482begon het beleg van het huis Put
ten, de belegeraars kregen nog steun van Dirck van Lintelo,
ritrneester te Nijkerk, die met vreugde aanbood het "Vosse~
nesttken" te verwoesten 76). Lang heeft de strijd niet ge~

_I duurd, reeds op 3 october 1482 moest Herman het kasteel
overgeven, en zelf werd hij daarbij ook gevangen genomen 77).
Het slot is vermoedelijk door verraad gevallen. Dit blijkt uit
het Ieit, dat in het vroege voorjaar van 1490, Pelgrim de Vos
betrapt werd op het met ontbloot zwaard vervolgen van een
Elburgse burger 78). Toen hierover bij de stadhouder werd
geklaagd, liet Pelgrim weten dat in de achtervolgde de per
soon had herkend, die het huis Putten aan Kampen verraden
had.
Merkwaardigerwijs was bij de strijd om het Putten ook nag

een verre neef van de Vossen betrokken, Roelof de Vos van
Steenwijk, die zich blijkhaar bij zijn strijdende familieleden
had gevoegd 79). Ook hij werd na de capitulatie gevangen ge~
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zet. Het huis zelf werd na de overgave, zoals toe Boecop zegt
"gheplondert, ommegheworpen, vernilt, ende dye grafte ghe~
sichtet ende ghdult" 80). De heren van Putten waren op~V 1/
nieuw een kasteel kwijt, hun laatste trouwens, en wederom ' ,'/1,
hoofdzakelijk door toedoerr van de stad Kampen. .
Het hoofd van het geslacht, Herman, werd met zijn achter

ned RoeloL in Elburg gevangen gezet. Spoedig werden er po~
gingen in het werk gesteld om hen vrij te krijgen. De eerste
daartoe werd gedaan door Johan en Frederik van Egmond,
in de wandeling "manke Jan" en "schele Gijs" genoemd. Hoe
wei zij tot het oude hertogelijke huis behoorden, waren deze
twee broers toch uitgesproken pro-Bourqondisch en dus poli
tieke tegenstanders van hun eigen Iamilie 81). Dankzij hun in-.
terventie werd wellicht Roelof de Vos van Steenwijk uit zijn
gevangenschap verlost, na op 20 december 1482 eerst plechtiq
te hebben beloofd zich in het vervolg van verdere vijandschap
te onthouden. Wrok tegen Kampen is echter in zijn hart blij
ven smeulen, zoals wij later nog eens zullen kunnerr consta
teren.
De vrijlating van Herman heeft, zoals te begrijpen is, heel

wat meer voeten in aarde gehad. Zeer gunstig voor de gevan~ 'V. .

gene was echter, dat Maximiliaan weer aan de winnende J .~F"
hand was en het er naar uitzag alsof de Bourgondische heer- .
schappij over Gelre gecontinueerd zou worden. Op 29 october
1482 schreven Johan en Pelgrim de Vos van uit Zutphen aan
hun te Elburg gevangen zittende broer. dat deze stad een ver-
zoek om clementie aan Elburg zou richten 8.2). Steeds duide-
lijker werd echter, dat de beslissing over het a1of niet vrij1aten
van Herman ook een kwestie was die vooral de stad Kampen
aanging. Daar was men fel gebeten op de Vossen en op 31 oc-
tober 1482 schreven schepenen en raden van deze stad een
b;id aarr Elburg waarin zij Elburg aanraadden te trachten aile \\
geleden schade van Herman terug te krijgen, alvorens Herman
uit zijn gevangenschap te ontslaan 83). Maar Kampen lag in
het Oversticht, Elburg in Ge1re.De laatstgenoemde stad moest
duchtig rekening houden met het feit dat de gevangene zich
steeds een betrouwbaar bondgenoot had getoond van Maxi-
miliaan en deze dit niet was vergeten. Een al te harde behan-
deling van: de gevangene kon dan ook wel eens later door de
landsheer op de stad gewroken worden. En dan, de heren van
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Putten waren de naaste buren van EIburg en zouden dit in de
toekomst ook wel blijven. Voor het stadje was het dus aan
lokkelijker op de dum weer op goede voet met de Vossen te
kornen, dan hen voorgoed tegen zich in het harnas te jagen.
Met voorbijgaan van de bondgenoten Harderwijk en Hattem,

r. /deed EIburg daarom een voorste1 aan Kampen om Herman
I V op bepaalde voorwaarden vrij te laten 84). Toen het advies, t\ gunstig luidde, stelde men inderdaad de heer van Putten op

I vrije voeten, nadat deze op 7 maart 1483 de overgave formeel
had bevestigd en bezegeld en de belofte hieraan had toeqe
voegd, zich voortaan van vijandelijkheden te onthouden 85).
Het huis Putten zou niet meer versterkt mogen worden; met
de steen die van het afgebroken slot afkomstig was, heeft EI
burg de Oostbeek, die dwars door de stad liep, laten beschoei
en 86).
Ons verhaal had hiermede ten einde kunnen zijn. Voor de

tweede maal in de geschiedenis hadden de heren van de heer
lijkheid Putten - en weer voornamelijk door toedoen van de
stad Kampen - voor een agressief optreden zwaar moeten
boeten en opnieuw was een van hun kastelen hieraan ten on
der gegaan.
Verstandig ware het stellig geweest, indien deze heren zich

van nu af aan rustig hadden gehouden en vooral Kampen had
den ontzien. Maar dit bleek toch teveel gevraagd van de Vos
sen; daarvoor was hurr vernedering te groot, hun afkeer van
Kampen te fel. Het meet ook wel zeer bitter voor hen zijn ge
weest om, strijdende voor de belangen van landsheer, hoofd
zakelijk ten onder te gaan door toedoen van een stad die niet
op Gelders grondgebied was gelegen err in feite geen bemoeie
nis mocht hebben met de binnenlandse geschillen in dit hertoq
dom.
De wrok van de Vossen na de val van het huis Putten is

dan ook zo groot geweest, dat deze geschiedenis nog eerr inte
ressante, zij het ook weinig spektaculaire nasleep heeft ge-

t
had.

~\. Reeds in het jaar 1485 ledden de twisten tus~en de Vossen
\.~/.en Kampen weer op, Voorlopig was het een papieren strijd.

Kampen en Zwolle maakten teen in het voorjaar bij de GeI
derse landdag een procedure tegen het geslacht aanhangig
(wellicht omdat de Vossen weinig haast maakten om de scha-
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de te vergoeden) waarbij deze steden opnieuw kwamen aan
dragen met aIle grieven die zij, v66r de val van: het huis Putten,
tegen Herman en zijn broers hadden gehad 87). Herman en
Pelgrim de Vos haastten zich toen in afzonderlijke, maar ge~
lijkluidende, hrieven, gericht aan Arnhem, de hoofdstad van
het kwartl.·er de Veluwe, hun visie op deze gebeurt.enissen te .. //v//
geven. Hun betoog kwam er op neer dat zij indertijd de pro~:/ (
viandering van Kampen en Zwolle uit naar Maximiliaarr's vij- / I:

anden hadden willen verhinderen en dat daarbij hun huis was \
verwoest 88). De twee Overijsselse steden antwoordden hier-
op dat de Vossen geen onderscheid tussen vriend en vijand
hadden weten te maken en dat zij ook zelf deze proviandering
zoveel mogelijk hadden trachten tegen te gaan 89). Elburg
voegde bij dit antwoord nog eens de lijst van euveldaden toe,
waaruit al is geciteerd.

Ernstiger werd de toestand, toerr Pe1grimde Vos besloot het I
recht in eigen hand te nemen en nog in hetzelfde jaar aan '[/
Kamper burgers, die op weg waren naar Brabant, 199 vette " 11
ossen ont,nam90). Hij verklaarde deze beesten als onderp.~ndt.e" j ~1/
willen behouden, totdat Kampen ingegaan was op zijn eis / /"
om schadevergoeding voor de verwoesting van het huis Putten.
De benadeelde burgers maakten de zaak aanhangig bij de

drost van de Ve1uwe, maar deze verklaarde de klacht van de
beroofden niet ontvankelijk, waarop de laatstgenoemden in ho
ger beroep gingen 91). Pelgrim zat ondertussen ook niet stil,
de Ge1dersman richtte zich tot Maximiliaan met het verzoek,
daarbij herinnerend aan de vele diensten die hij de vorst be-
wezen had, Kampen te dwingen een schadeloosstelliriq te be
talen en, zo de stad mocht weigeren, hem "breven van mer
ricken ende represalyen" te geven 9.2). Hij wenste dus een vrij
brief van zijn landsheer om zijn roofridderpraktijken te kun
nen voorzetten, tot dat Kampen hem "recht" had gedaan.

De Oostenrijker bleek onmiddellijk bereid op dit verzoek
in te gaan en schreef op 16 februari 1486 aan de bisschop
van Utrecht een brief, waarin hij deze verzocht te bevorderen
dat .xmssen lyven ende ghetrouwen sciltcnapen Pillegrom en '
Derrick dye Vos van Stenwick van Putten" een schadeloos-
stelling van 30.000 Rijnse guldens van Kampen zouden ont-
vangen 93). Triomfantelijk stuurden de Vossen deze brief aan
David van Bourgondie door.

1//./1
I

t
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",,/ '\ / (In Kampen was de verontwaardiging en ontsteltenis over
Y deze gang van zaken groot. Onmiddellijk zocht de stad con

tact met de steden Harderwijk, Elburg ell'Hattem, maar moest
ervaren dat deze zich duidelijk gingen distancieren van de ge~
beurtenissen random het jaar 1482 en bijvoorbeeld weigerden
Kampen een verklaring te verstrekken, waaruit moest blijken
dat de verwoesting van het huis Putten op hun verzoek was
geschied 94). Uit vrees voor Maximiliaan en de Vossen tracht
ten zij zelfs Kampen de schuld ill' de schoenen te schuiven!\1 / Gelukkig voor Kampen, bleek de bisschop niet bereid Maxi

\ miliaari's brief zorider meer te slikken. Hij wierp zich als ver-
, \. dediger van de IJsselstad op en smaakte het genoegen dat

Maximiliaan zijn verzoek in trok en zich bereid verklaarde de
zaak voor kanselier en raden van Gelre op een dagvaart te be
handelen. Maar hiertegen maakt Kampen ernstig bezwaar en
de stad wees er op dat het in strijd was met haar privileges
huiterr het Sticht te moeten terecht staan 95). Waarschijnlijk
heeft de Oostenrijker op deze weigering gerekend en, schijn
baar zwichtend voor de argumenten van Kampen, besliste hij
op 10 juni 1487 dat Kampen dan maar of onmiddellijk het huis
Putten moest laten opbouwen, 6f 30.000 gulden schadever
goeding aan de Vossen moest beta len en zo zij dit niet deed,
dat hij dan weI gedwongen zou zijn Pelgrim en Derrick de
Vos van Steenwijk markehrieverr te geven 96). Een teqen
voorstel van de bisschop om Pelgrim tijdens een rechtsdag
in Overijsse1 de gelegenheid te geven zijn vermeende aanspra~
ken naar voren te brengen, werd natuurlijk door de Vossen af
gewezen. Deze begrepen heel goed dat zij in Ge1re wel, maar

(

in Overijssel geen kans zouden krijgen om gelijk te krijgen.
\. \ Toen Kampen natuurlijk weigerde het huis Putten op te bou

wen of een schadeloosstelling te betalen, verstrekte Maximili~
~. aan inderdaad de bewuste vrijbrieven aan de Vossen.

" '\ I Met deze "markebrieven", die dus veel weg hadden van
',- '\ kaperbrieven, hadden de Vossen nu vrij spel ten opzichte van

Kampen en dit hebben zij weten uit te buiten. Vanaf dat mo
ment moest de Ijsselstad voortdurend rekening houden met
overvallen op haar burgers in die delen der Nederlanden, die
door de Bourqondiers worden beheerst, in de praktijk voor
lopig echter voornamelijk in het hertogdom Gelre.

We dienen ons nu af te vragen vanuit welke bases de
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Vossen opereerden om hun door de land sheer gelegaliseerde
roofridderpraktijken te bedrijven. In de eerste plaats kwam
het huis Putten hiervoor in aanmerking. WeI was dit, na
de gebeurtenissen van 1482, volkomen ontluisterd, maar het /
schijnt toch dat Herman de Vos van Steenwijk er weer op is
gaan won en. In 1490' signaleerden wij hem immers in de stad
Elburg toen hi], blijkbaar ongestraft, de vermoedelijke verrader .
van zijn slot met het zwaard in de hand achtervolgde.

Een andere basis van de Vossen was het kasteel Rozendaal.
ten noordoosten van Arnhem geIegen. In 1488 sloten de
broers Pe1grim en Frans de Vos van Steenwijk een verdrag
met de stad Arnhem, waarbij Pelgrim werd aangesteld tot
burggraaf van Rozendaal, ten behoeve van Maximiliaan 97).
De hoofdstad van het kwartier de Veluwe zal over deze be
noeming weI niet verrukt zijn geweest. Van nu af aan botvier
den de Vossen naar hartelust hun wraakzucht. Pelgrim en
Dirck zagen telkens weer kans Kamper burgers op de Veluwe /
te beroven en in 1489 slaagden zij er opnieuw in een groot aan- / y
tal vette ossen (niet mirrder dan 200'), die voor de markt in, / "
Brabant bestemd waren, te onderscheppen 98). Hun brutali-
teit ging zo ver dat Arnhem aan Elburg verzocht (Herman
roerde zich kennelijk ook) afgevaardigden naar Deventer te
zenden, om daar met vertegenwoordigers van Nijmegen, Zut~
phen, Arnhem en Deventer, benevens Kampen en Zwolle, te
beraadslaqen over de euveldaden van Pelgrim en Dirck de
Vos 99). De zaak begon de Gelderse steden volkomen uit de
hand te lopen,

De situatie werd geheel onhoudbaar, toen Pelgrim de Vos /' ' //
.een verbond aanging met Hendrick van Wisch. Deze machtige \ .
Gelderse edelman beweerde in 1489 plotseling dat wijlen zijn
vader, Johan van Wisch, nog een grote schuld te vorderen
had van bisschop Rudolf van Diepholt en de Overijsse1se ste-
den en dat deze schuld na de dood van Johan nimmer betaald
was geworden. Op hoge toon eiste hij nu van bisschop Da-
vid van Bourqondie, dat het geld op tafel zou komen. Toen
deze weigerde, nam ook Hendrick het .recht in eigen hand,
trok met een leger over de Veluwe en wist, al rovend en plun-
derend, tot Woudenberg door te dringen 100). Albrecht van
.Saksen, beve1hebbervan' Maximiliaan in de Nederlanden, werd
tens lotte als bemiddelaar aangewezen. Na veel geh~rrewar
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slaagde deze er in de strijdende partijen te Rhenen bijeen te
brengen. Daar werd besloten geen gevolg te geven aan de eis
an de heer van Wisch. Hevig vertoornd verklaarde deze nu

\ '1\. officieel de oorIog aarr de bisschop en sloot tevens een verbond
, met Pelgrim de Vos. Aangezien Hendrick 'Op een geduchte
\,./ aanhang kon rekenen, zag het er op dat moment slecht uit voor

David van Bourqondie, vooral toerr de ontzeggers op 20 sep-
tember 1490 het Oversticht binnen trokken en daar naar harte
lust moordden, roofden en plunderden.

Het gemeenschappelijk gevaar bracht het Sticht en het Over
sticht echter dichter bij elkaar. Reeds een week voor deze in
val had David van Bourqorrdie een bondgenootschap qeslo

\.,\"/. ten met ridderschap en steden van Overijssel. Besloten werd
\. een legermacht tegen Hendrick van Wisch en zijn aanhangers

op de been te brengen. Kampen droeg, everrals Deventer en
'- ,~ Zwolle, 1000 gulden bij in de kosten. Merkwaardigerwijs ko

men wij onder de raden van de bisschop een oude bekende
tegen, narnelijk Roelof de Vos van Steenwijk. Toen Hen
drick van Wisch ook nog in het graafschap Zutphen ging
plunderen, keerde men zich ook daar tegen hem, met als
gevolg dar men met vereende krachten zijn kastelen [Wil
denborch en Terborch) ging belegeren. Een catastrophe bleef
hem echter bespaard, op het kritieke ogenblik wist de stad
houder van Gelre de partijen te Doesburg bij elkaar te brengen
en Hendrick was op 4 november 1490 zo verstandig bakzeil
te halen 10.1 ). ,

/
Pelgrim de Vos had van deze episode gebruik gemaakt door

\
" \ Kampen weer eens een flinke hak te zetten. Op vrijdag 30 april

/1490, 's morgens 'Om9 uur nam hij twee van de rijkste bur-
\ gers van deze stad gevangen, hoewel zij een vrijgeleide beza

ten. De overval geschiedde bij Oldebroek, hetgeen het ver
moeden wekt dat broer Herman wel mede in het cornplot ge~
weest zal zijn. De gevangenen werden naar het kasteel Ter
borg van zijn bondgenoot Hendrick van Wisch gevoerd. Wel

. -, r werden de Kampenaren door tussenkomst van: de Ge1derse
\ I stadhouder, spoedig weer vrij gelaten, maar hun geld waren

zij kwijt 10.2).

Maar de dagen van het verblijf der Vossen in Gelre waren
\ft'. \"'\"/.. gMeteld.ZIij hadden het te bonGtinI het hedrtogdomgemaakt end'/\ "J. aximi iaan, wiens positie in e re met e dag zwakker wer
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(openlijk ijverde men voor het loskopen van Adolf s zoon Ka
rel, die in Franse gevangenschap \Vas geraakt), durfde hen
hier niet meer te handhaven. De Vossen moesten Gelderland
verlaten en weken uit naar Holland, dat goed~Bourgondisch
was en ook zou blijven 103). De heren van Putten waren bal- /
lingen geworden en hun wrok ten opzichte van Kampen, aan.
welke stad zij al hun ongeluk weten, werd er des te groter~
door. Hoewel zij de gehate stad nu niet meer, zoals vroeger,
veel schade op het land konden toebrengen, begonnen zij ntl~·
te water te roven, en wel op de binnenwateren van Holland \V
en op de Zuiderzee. Nog in 1490 zagen zij kans bij Alphen een \
Kamper schip, geladen met goederen, die aan Kamper burgers '
toebehoorden, te nernen en weg te voeren. De Overijsselse
stad beklaagde zich bij de steden Leiden, Haarlem, Delft en
Gouda en smaakte ten slotte het genoegen dat het HoE van
Holland bemiddelde, waardoor het schip met inhoud weer vrij
werd gegeven 104).

Zelfs in Gelre zagen de Vossen, ondanks hun ballingschap,
nog kans zich te roeren. In 1491 beklaagde Kampen zich bij
de bisschop over het weigeren van een bisschoppelijk geleide
voor zijn kooplieden in Gelre, hoewel er kort te voren daar
een overval van de Vossen had plaats gevonden 105). De
stad wist trouwens zelf weI te vertellen waarom dit geleide
niet was gegeven, want, zomeende zij, de brsschoppelijke, maar
schalk had het verboden: doch wy voelen ende syn des zeker
dattet allesamen an de Marschalck schuelt die de drosten
krachtig verboden hefft ons te geleiden". En die maarschalk
was. .. RoeloE de Vos van Steenwijk, die - het verleden
nog niet vergeten zijnde - niet kon nalaten Kampen nog
eens lekker dwars te zitten. Hoewel het steeds duidelijker werd
dat men ook in Holland niet gediend was van de praktijken
der Vossen, die schadelijk waren voor de normale handel, bleef 1
Maximiliaan zijn beschermelingen door dik en dun beschermen,:\/1//
Er waren in die tijd niet veel Gelderse edellieden meer di~x' J

hem steunden, zijn invloed in dit hertogdom ging zienderogen
achteruit. Krampachtig hield de Oostenrijker de Vossen de
hand boven het hoofd, wellicht ook uit een misplaatst gevoel
van ridderlijkheid. De markebrieven, die Pelgrim tege.n Kam- .~'~./
pen had verworven, werden zowel in 1492, als in 1496 nog. ..
eens vernieuwd 1-06) • . ">:
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Dat Kampen alles in het werk ste1de om deze markebrieven
ingetrokken te krijgen, was begrijpelijk. De stad maakte de
zaak aanhangig bij de rechterlijke afde1ing van de Grote Raad.
In 1491 bleken de kansen daar voor de stad om gelijk te krij
gen, niet gunstig te zijn en Mr.1Ludolf van de Vene, domdeken
en geboren Kampenaar, kreeg opdracht de zaak voorlopig te
traineren tot de stemming beter zou zijn 107). Waarschijnlijk
heeft men hoop gehad, dat het meerderjariq verklaren van
Maximiliaari's zoon Philips (in 1493 een feit) een gunstiger
klimaat zou scheppen.
In 1492 hadden de Vossen de brutaliteit te Goeree een

schip met rogge te kapen, dat aan een Kamper schipper toehe
hoorde 108). Schepenen en raad ontwikkelden nu een koorts
achtige activiteit om een einde te maken aan het bedrijf van
hun tegenstanders. Opnieuw nam men diplomatieke stappen,
die, zolang de procedure bij de Grote Raad aanhangig was,
althans tot opschorting van de uitvoering der markebrieven
moesten leiden, Maar ook werden militaire maatregelen qe
nomen, in 1492 rustte de stad een oorlogsschip uit dat op de
Zuiderzee de Kamper burgers moest beschermen tegen de
Vossen, die nota bene vanuit Medemblik bij dag en bij nacht
in dit voor Kampen zo belangrijke vaarwater opereerden 109).

De Vossen moeten voor Kampen in die jaren een obsessie
geworden zijn.
Veel hielpen deze maatregelen echter niet. Dit blijkt wel uit

het feit, dat in 1494 niet minder dan 18 schepen, thuishorende
in Kampen en Deventer en afkomstig uit Noorwegen, in: de
Hollandse wateren zo intens door de Vossen werd vervolgd
dat zij een toevlucht zochten in de stad Utrecht en niet verder
durfden te varen. Kampen was gedwongen aan Amsterdam
en de kastelein van Muiden om gewapend ge1eide voor deze
schepen te vragen 110).
De Vossen maakten ook gebruik van verspieders. Een van

hen, Wolbert Goertssoen uit Deventer afkomstiq, werd in
1495 betrapt, Hij werd een jaar lang gevangen gehouden, on
menselijk gepijnigd en daarna de ogen uit gestoken (volgens
zijn eigen zeggen werd hij later door een mirakel weer zien
de) 111).
, ZD benard voelde zich de stad, dat zij op 25 augustus 1495
een beloning uitloofde voor degenen, die de Vossen door
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moord uit de weg zouden ruimen. De dood van de oudste der
broers, Herman, was haar 100 oude schilden waard, de an
dere led en van het geslacht ieder 100 Rijnse guldens 112). De
hoge prijs op het hoofd van Herman bewijst wel dat deze,
hoewel wij hem weinig horen noemen, toch nog altijd als de
gevaarlijkste man werd beschouwd. Tot uitbetaling van deze
bedragen is het echter niminer gekomen, want geen der Vos
sen is door moardenaarshanden gevallen.
Tenslotte moest er natuurlijk eerrs een einde komen aan de

raofpartijen van deze heren. In 1497 smaakte Kampen de vel
daening dat aartshertag Philips en de rechterlijke afdeling van
de Grate Raad de markebrieven der Vossen schorsten tot een
nieuwe beslissing genamen zou zijn 113). De politieke constel
latie had ook op deze beslissing invloed. Maximiliaan's invloed
ill!de Nederlanden was na de dood van zijn vader en het meer
derjarig verklaren van zijn zoon Philips, geringer gewarden.
Hij woonde in Oostenrijk en Philips de Schone began zich juist
in deze jaren losser te maken van de palitiek van zijn vader.
Gelre, waar Adolf van Egmond in 1492 als landsheer erkend t
en gehuldigd was, scheerr voor gaed voor de Bourqondiers
verloren te zijn. Maximiliaan's zoon had dus geen enkele reden
om de Vossen de hand boven het haofd te houden en hun
praktijken werden trouwens algemeen afgekeurd.

WeI moest in ditzelfde jaar Kampen zich nogmaals aver de
Vossen beklagen die, in samenwerking met een Kamper bal
ling, Jan van Ens, Muiden gebruiken als basis voor verken
ning en aanval 114), maar het einde van alle moeilijkheden
was toen tach door deze scharsing in het zicht, Op 26 april
1499 verklaarden Philips en de Grote Raad te Mechelen de
markebrieven de gebroeders de Vas van Steenwijk nietig.
De heren werden zelfs veroardeeld tat teruggave van alle gaeJ
deren die zij op grand van deze brieven aan Kamper burgers
hadden ontnomen. Tevens moesten zij een schadevergaeding
van 200'0 rijnse guldens betalen en hovendien werden zij ver
oordeeld in de kosten van het geding 115}!
Een duidelijke overwinning dus van Kampen, maar ook een

bewijs dat Philips de Schone nu meer waarde hechtte aan het
oordeel van raadslieden, die in de eerste plaats de Nederlandse
belangen voorstonden, dan van degenen die deze belangen on
dergeschikt wilden maken aan Maximiliaan's Oostenrijks
Bourgondische politiek.

I /
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De. Vossen: moeten, na deze voor hen zo ongustige uit-
". spraak, beseft hebben dat het spel uit was, nadien horen wij
(I ) tenminste niets meer van agressiviteiten hunnerzijds tegen
, Kampen. Van de restitutie en schadeloosstelling zal echter wel

niets zijn terechtgekomen.
Rest ons nog na te gaan hoe het, te midden van de woelin

gen in Gelre, intussen gegaan was met Herman's bezittingen
op de Veluwe. Door zijn verdrijving uit Gelre, raakte de Heel'
van Putten natuurlijk het contact daarrnee kwijt en: toen Karel
van Egmond in 1492 hertog werd, beleende deze in 1494 Gijs
bert van Aller Claesz. met "den hoff to Putten met zijn tobe
hoer, als die in den lande van Veluwe to Doornspyck by der
stadt Elborch ge1egen:is" 116). Toen evenwel, zoals hiervoor
vermeld, de markebrieven in 1497 werden qeschorst moet ook
een verzoening tussen de hertog van Gelre en de Van Putten's
tot stand zijn gekomen. Herman heeft zijn leengoed teruqqe
kregen, dat daarna door zijn jongste broer Frans werd be
heerd 117).

Na het einde van de strijd in 1499 vernemen wij weinig
meer van de gebraeders De Vos van Steenwijk. Alleen Frans
treedt zo nu en dan nog eens op de voorgrond en dan blijkt dat
de relaties tussen hem en de Habsburgers toch nog niet gehee!
verbroken zijn. In 1505, toen een grote worsteling 'tussen Gelre
en Philips de Schone aan de gang was, werd hij door de laatst
genoemde aangesteld tot richter van Arnhem en de Velu
we 118). Nog eenmaal hebben de Habsburgers dus getracht
het pro-Bourqondische geslacht Van Putten als pion naar vo
rerr te schuiven in het hertogdom. Vee! effect heeft dit niet ge~
had, want Karel van Egmond wist de moeilijkheden te hoven
te komen en dwong zijn tegenstanders zelfs jaren lang in het
defensief.

Herman de Vos van Steenwijk is omstreeks 1506, zijrr jonq
ste broer Frans in 1523 overleden. Met de laatste stierf de Ve~
Iuwse tak van het geslacht de Vos van Steenwijk in de marine
lijke linie uit. Van alle broers schijnt elders alleen Frans na
komelingen gehad te hebben, zij het dan ook slechts twee
dochters, waaronder Margaretha de Vos van Steenwijk. De
analogie, wat dit plotselinge uitsterven betreft, met de Van
Putten's, is opmerkelijk.
Met wie Frans getrouwd is geweest of wie de moeder van
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Margaretha was, is niet bekend. Dit laatste lijkt merkwaardiq
geformuleerd, maar feit is dat over de afkomst van Margaretha
moeilijkheden zijn geweest. Van de kant van haar ned Gijs
bert van Broekhuizen van Barleham (zoon van Gijsbert en
Bertha de Vos van Steenwijk), die kennelijk aasde op de Put
tense bezittingen, kwam op een gegeven oqenblik de bewerinq,
dat Margaretha een onderqeschoven kind zou zijn, en wel met
als moeder: Willem Oldebroke, een boerin. Men vindt dit ver
haal ook bij Toe Boecop 119).

" ... van wellicke juffer Margareta de Vos seer vremde
rechfforderinghe ende actie opvel voer dye raden des Hors
ten van Ge1re, alsoe dat dye van Broekhuizen, van Berle~
ham ende ... wolden seggen, dat sye ghen docter van dye
Vossen van Putten wessen solde, dan een buerinnen doch
ter, Wyllem oldebroke, wellicke vrouwe sye namachtich
mackten, ende dat hoer moeder hoer van dye vrouwe ghe~
nomen had de ende sich gheholden off sye swangher ge~
west werre: ende als dat lantvroucken ghebart hadde, dat
kynt hoer ghe1evert, sich alsdoe symelirde off sye van dye
voers. doctor ghenessen was, ende lede sich slsoe in dat
kynderbedde, waertoe sye voelle verschidennen qhetuqe
nissen, soe van dye vrouwe dye seden hoer moeder toe
wesen, insghelicke van dye vrouwmoeder, dye joffer dye
Vos ghedynt solde hebben in oere noden, etc. ende volle
meer ander bewyssen, onnoedich toe verhallen"

Marqaretha's man, Otto van Haeften, reageerde heel nuch
ter op de aantijgingen en constateerde dat hij geen vroed
vrouw was en dus niet bij de geboorte van zijn vrouw qeassis
teerd had, maar aangezien zij was opgevoed als een dochter
van de Vossen van Steenwijk van Putten en ook de familie
goederen had gekregen, achtte hij het gehele verhaal klets
praat.

Gijsbert van Brnekhuizen, de neef die met bovenvermelde
verdachtmaking aan kwam dragen, is na de dood van Frans de
Vos van Steenwijk inderdaad een korte spanne tijds in 't bezit
geweest van de Puttense gOederen, maar nog in hetzelfde jaar
van haar vader's dood, kreeg Margaretha de hertoqelijke be
lening 120). Het verhaal over haar afkomst heeft dus geen ge~
loof gevonden.
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Toen na de dood van Karel van Celre, de Habsburgers er
uiteindelijk toch in slaagden het hertogdom bij hun landen te
voegen, heeft Margaretha nog een laatste poging gewaagd
om schadevergoeding te krijgen voor de verwoesting van het
huis Putten: op 21 juli 1545 wendde zij zich tot de keizer met
het verzoek Kampen te gelasten de indertijd gevraagde ver
goeding van 30.000 gulden te betalen 121). Oat van deze
eis niets is terecht gekomen, spreekt haast wel van zelf: de
Habsburgers waren al lang niet meer qemteresseerd in het
wel en wee van de Gelderse Vossen van Steenwijk. De stad
maakte zich er af door op 9 dec. 1545een verzoek in te dienen,
waarin om meer materiaal in dezen gevraagd werd, teneinde,
zoals het heette, een grondig onderzoek te kunnen instellen en
waaruit tevens zou moeten blijken dat Margaretha werkelijk
recht had op de erfenis van Pelgrim en Dirck de Vos 122). Het
laatste zal wei slaan op de moeilijkheden over haar afkomst,
waarvan Kampen natuurlijk ook niet onkundig was gebleven.

Noten.
1) Vergei. Mr. G. J. ter Kuile, Geschiedenis van de Heerlijkheid Zalk

en Veekaten, Assen 1948.
2) Verge!. D. P. M. Graswinckel en Mr. H. Hardenberq. Het archief

van het kasteel Rechteren, Zaltbommel 1941, biz. XX.
3) G. Westerink, Doomspijk en Elburq, Assen 1961, biz. 110.
4) J. W. Oostveen, Velua Cathilica, bIz. 26 en 27.
5) P. N. van 'Doorninck en P. C. Molhuysen, Staat der Bezittingen van

Herbertus van Putten, Haarlern 1902. In het vervolg te noemen: Staat der
Bezittingen 1313.

6) Idem, bIz. 6 "hie sunt allodia seu propria bona Herbert! de Putten:
Curtis in Putthen sita in Volenho cum suis pertinentus universis.

7) Idem, blz. 8 "Ab episcopo Traiactensi Herbertus de Putthen tenet
bona infrascripta in feodum jure ministerialitatis. Prima castellanaturn in
Volleno ... ".

8) Westerink, o.c., bIz. 104.
9) Staat der Bezittingen 1313, bIz. 10: Infrascripta bona tenet a comite

Ghelrensi iure Zutphaniensi: . " "Item mansionem suam apud Elburqh que
vacatus Putthen et curtim ibidem cum pascuis iucta domum suarn seu
mansionern sitis".

10) J. Ph. de Monte ver Loren, Grondbeztt en standen in het Oosten
des lands voor de feodaliserinq, Ze druk, Utrecht 1949, blz. 77.
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11) Kronyk van Arent toe Boecop, uitgegeven door het Historisch Ge-
nootschap Utrecht 1860, biz. 365. In het vervolg te noemen: toe Boecop.

12) Westerink, o.c., biz. 106.
13) Zie Staat der bezittingen 1313.
14) R. A. Utrecht, Archief der bisschoppen nr. 274, Iol. 39, d.d. 31-5-63.
15) toe Boecop, biz. 365.
16) Idem, biz. 366. Zie ook: Register Charters en Bcschetden Oude Ar

chief Kampen, deel I, biz. 53. regest 176. In het vervolg te noemen: Char
ters en Bescheiden.

17) toe Boecop, biz. 366.
18) Idem. Zie ook Charters en Bescheiden, dee! I, biz. 53, regest nr.

176 (tekst gedeeltelijk verminkt).
19) J. A. Nijhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelder

land, dt 2, Arnhem 1833, biz. 231, No. 161.
20) Rudolf Ernsing, Wilhelm III von [ulich, biz. 8.
21) toe Boecop, biz. 367. Charters en Bescheidcn deel I biz. 8 en 55,

regest fir. 182.
22) toe Boecop, biz. 367. Charters en Bescheiden, deel I, biz. 55, regest

nr. 182. .
23) Charters en Bescheiden. dee! V. biz. 88, nr. CCCV.
24) Verqel. toe Boecop biz. 379. Hier wordt gezegd dar Pe!grim van

Putten de verschuldiqde binsen uitbetaald moesten worden op "Lucken Schu
ten soens hoffstede, daer hy placht te wonnen, geleghen op dat suyteynde
van Carnpervenne".

25) ~ekeningen van de tocht van Jan van Blois naar de Veluwe.
26) W. [appe Alberts, De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459, in

Bijdraqen van het Instituut voor middeleeuwse geschiedenis der Rijks
universiteit te Utrecht, Xll, 1950, biz.

27) Ensing o.c., biz. 9.

28) toe Boecop. biz. 371-373; Charters en Beschoiden, dee! I, biz. 54,
regest nr. 180; Archieven der Gemeente Kampen, Inv. Don, deel I, reqesten
nrs. 93 en 95.

29) toe Boecop, biz. 371 en 372.

30) G. A. Kampen, Inv. Don, deel I, biz. 167, regest fir. 94.

- 31) J. de Huller. De Cameraars-rekenmqen van Deventer, 4e deel (1373
-1376), biz. 121: De stadsbode van Kampen verzocht Deventer geen leve-
rarities aan Puttenstein te doen!

32) G. A. Kampen, Oudste Foliant, foL 217 verso - 229.

33) Charters en Bcscheiden. deel I, reqest nr. 187.

;14) Uit de Deventer kameraarsrekeninqen blijkt dat deze tent geleend
was van de stad Deventer. Zie Cameraars-rekeninqen van Deventer 4e deel
o.c., biz. 229 en 254.

35) toe Boecop, biz. 374 en 375.
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36) E. Moulin. Herbern van Putten of de belegering van Puttenstcin,
in Overijsselsche Almanak, derde [rq. (1838), biz. 117.

37) toe Boecop, biz. 375.
38) Moulin, o.c., biz. 112,
:J9) toe Boecop, blz. 375.
40) Idem, biz. 378.
41) Kameraarsrekeninqen van Deventer 4e deel, o.c., biz. 206.
42) G. A. Kampen. Inv. Don, deel I. biz. 169. reqest nr. 105.
43) Moulin. o.c., blz. 124.
44) toe Boecop, biz, 379.
45) Idem, blz. 378.
46) G. A. Kampen, Inv. Don, deel L biz. 172. regest nr. 172; toe Bee

cop, bIz. 379.
47) G. A. Kampen, Inv. Don, deel I. regest 135.
48) toe Boecop, biz, 380. Hi] heeft echter ongehjk te menen dat de laat

ste Van Putten slechts cen dochter heeft gehad.
49) I. A. Nijhoff, o.c.• dee! III. nr. 221.
50) Westendorp, [aarbocken van Groningen, 2de stuk, blz. 243; E. J.

Diest Lorgnion Geschiedkundige beschrijving van Groningen. I; Nieuwe
Drentsche Volksalmanak 1891. biz. 209.

51) J. J. S. Sleet en J. S. van Veen, Register op de leenakten boeken van
het Vorstendom Gelre en graafschap Zutphen: Het kwartier van Arnhern,
blz. 151 en 153.

52) P. Berends, Het oud-archief der gemeente Harderwijk, Burgerboek
1436-1472 ("Anno XLI in profesto Aqnetis"}, Harderwijk 1935.
53) Oud-archief Harderwijk o.c., Inv. nr. 427, fol. 22.
54) Gerichtssignaat van Ve1uwe 1444-1447, dee! 13, fol. 82 verso.
M) Leenakten. kwartier Arnhem, biz. 151-154.
56) R. A. Zwolle, Leenregister van David van Bourqondie, fol. 10-10

verso.
57) Oud-archief Harderwijk, o.c. Burgerboek 1436-1572.
58) Idem. regest nr. 250. inv. nr. 798, Iol. 18 verso.
59) Oud-archief Harderwijk, o.c., inv. nr. 427. fol. 33 verso en 41.
60) G. A. Kampen, Burgerboek 114 verso (in 1441 werd de inschrijving

herhaald) fol. 115.
61) Oude-archieven Elburg, regest nr. 435, inv. nr. 60.
62) Idem. inv, nrs. 969 en 972.
63) R. A. Zwolle, resp. Leenregister van David van Bourqondie, fol.

126-126verso, en Leenregister van Frederik van Baden, fol. 65 verso en 66.
64) W. [appe Alberts, Geschiedenis van Gelderland, Nijhoff 1966. blz.

109.
(5) Idem, blz. 115.
66) Idem, blz. 119.

308



~ ~ ~
~ ~ ~
" " "0..0..0..
~ ~ ~
'" '" '"> > >
"'"0-"c - ~
:;::~~

]~.~u~w

2o





67) Idem, bIz. 122.
68) Zie noot 63.
69) S. B. J. Zilverberg, David van Bourqondie. bisschop van Terwaan

en van Utrecht (-+- 1427-1496), Groninqen 1951. bIz. 57.
70) Idem, blz. 82.
71) 3 sept. 1483.
72) toe Boecop, blz. 857/58 ..
73) Oude archieven van Elburg. regest nr. 545, inv. nr. 370.
74) Idem, reqest nr. 542, inv. nr. 1599 (weliswaar is dit stuk in de inven

taris qedateerd op 1485, doch de beschreven qebcurtenissen worden in
het stuk zelf duidelijk qesteld als voorafqaande aan het beleg van her huis
Putten in 1482.

75) toe Boecop, bIz. 859.
76) Oude archieven van Elburq, reqest nr. 509, inv. nr. 68.
77) Idem, regest nrs. 510-51L inv. nr. 1597.
78) Idem. reqest nr. 583, inv. nr. 1599.
79) Idem, regest nr. 514, inv. nr. 68.
80) toe Boecop, blz. 859.
81) Oude archieven Elburq, regest nr. 514, inv. nr. 68.
82) Idem, regest nr. 517, inv. nr. 1569.
83) Idem, regest nr. 518, inv. 68.
84) Idem, regest nrs. 525-526, inv. nrs. 870 en 69.
815) Idem, reqest nr. 528, inv. nr. 1597.
86) Haasloop Werner, Herman en Pelgrim de Vos van Steenwijk, in

Overijsselsche Almanak, Sste jaarg. (1843), blz. 6.
87) Oude archieven Elburq, regest nrs. 535-536, inv. nr. 1599.
88) Als noot 87.
89) Oude archieven Elburq, reqest nr. 537, inv. nr. 1599.
90) toe Boecop, blz. 859 en 860.
91) Idem.
92) Idem. •
93) Idem, bIz. 861-863. (het geciteerde stuk ontbreekt in het Kamper ar

chief).
. 94)
95)

Oude archieven Elburg, regest nr. 557, inv. nr. 1599.
toe Boecop. blz. 869.

96) toe Boecop, blz, 871-873; Charters en Bescheiden, deel I. nr. 931.
97) G. van Hasselt, Geldersch Rozendaal. Deze mededelinq wordt indi

rect bevestiqd door toe Boeccp, bIz. 885, 6de reqel van beneden: in de
verzameling genealogica van Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk te
Doornwerrh. bevindt zich de mededclinq: Beide burqerneesters en Pelgrim de
Vos en zijn broer Frans, leggen vast, dat 20 sept. 1488 Pelgrim is aanqe
steld tot burggraaf van Rozendaal voor de rooms-koninq, Gelre en, Arnhem.

98) toe Boecop, bIz. 870.
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99) Oude archieven Elburq, reqest nr. 581. inv. nr. 1599.
100) S. B. J. Zilverberq, David van Bourqondie o.c., bIz. 92-94; zie

ook toe Boecop blz. 837-857.
101) Idem. blz. 94.
1(2) toe Boccop, blz. 883-887; G. A. Kampen. Minuten II. blz. 69-74.

76.78.80.
103) toe Boecop, blz. 878.
104) G. A. Kampen. Mimrten II. blz. 48. 64; toe Boecop, bIz. 878 en vlg.
l(5) G. A. Kampen. Minuten II. blz. 158.
106) toe Boecop, bIz. 888-889.
107) G. A. Kampen. Minuten II. blz. 140. 142. 146. 158; Charters en Be-

scheiden, dee! I. fir. 979.
108) toe Boecop, blz, 890.
109) G. A. Kampen. Liber causarum, fo1. 36.
110) G. A. Kampen. Minuten III. blz. 10.
111) toe Boecop, blz. 894; Charters en Bescheiden, deel II. nr. 1048.
112) G. A. Kampen. Digestum novum, bIz. 49.
113) G. A. Kampen. Inv. Don. dee! I. regest fir. 370; toe Boecop, blz,

896.
114) G. A. Kampen. Minuten In. blz. 17.
115) Charters en Bescheiden, deel II. nr. 1075.
116) Leenakten, kwartier Arnhem, bIz. 158.
117) Verzameling van genealogica van Mr. A. N. de Vos van Steen

wijk te Doornwerth. Dit gegeven is ontleend aan een dossier van de Hoge
Raad van Adel.

118) Oud-archief Arnhem, 3de stuk (brievenlijst) nr. 716. inv. nr. 227.
119) toe Boecop, blz. 381.
1'20) Leenakten, kwartier Arnhern, blz. 154.
l!.l1) G. A. Kampen. Minuten VII. blz. 295.
12'2) Idem. blz, 303.
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