
bijdragen
tot de geschiedenis van Kampen



De Kamper burgemeester 1\rent toe Boecop
en zijn tijd.

door DR C. N. FEHRMANN

De Kamper burgemeester Arent toe Boecop, schrijver van een
bekende kroniek, leefde in een bewogen tijd. Toen hij in 1559
voor het eerst als schepen van Kampen werd gemstalleerd, ver
trok Philips II die in 1555 zijn vader Karel V als Heer der
Nederlanden was opgevolgd, voorgoed naar Spanje en begon de
periode in de Nederlandse geschiedenis die men weI het Voor
spel van de Tachtigjarige oorlog heeft genoemd.
Hoewel dit voorspel zich aanvankelijk hoofdzakelijk in de zui
delijke delen der Nederlanden afspeelde, hebben de gebeurte
nissen aldaar wel degelijk ook beroering gewekt in een afgele
gen gewest als Overijssel en de rol die toe Boecop hierbij
speelde, is geen geringe geweest. Deze Kamper burgemeester is
een der genen geweest, die zich met grote hardnekkigheid heeft
verzet tegen de pogingen van de Regering te Brussel om het
bestuur over de Nederlandse gewesten te uniformeren, waardoor
zij telkens in conflict kwam met de Staten van deze provincies
en de stedeIijke magistraten, die hun aloude rechten en privi
leges geeerbiedigd wensten te zien.
Toch heeft toe Boecop bij het uitbreken van de Tachtigjarige
oorlog niet de zijde van de opstandelingen gekozen. Hij be
hoorde tot een groep goed-katholiek gebleven magistraten die
weI vele bezwaren had den tegen het Spaanse regiem en vaak
gedreven door een nog uit de middeleeuwen stammend lokaal
patriotisme, in de bres stonden voor het behoud van de Neder
landse vrijheden, maar aan de andere kant nog zwaar tilden
aan begrippen als "de wettige vorst" en het aIleen zaligmakend
katholieke geloof.
Tijdens het Voorspel kan men ze indelen bij de anti-Spaansge
zinden, al blijft gematigdheid en voorzichtigheid kenmerkend
voor hun houding ten opzichte van de centrale regering. Wan
neer echter de opstand uitbreekt, blijkt hun gehechtheid aan
hun wettige vorst en de katholieke kerk echter nog zo sterk
te zijn, dat zij, ondanks hun bezwaren tegen het regiem, toch de
zijde van hun wettig heer Philips II kiezen. Waar de koning zijn
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gezag verloor en de Hervonning zegevierde, treft men later de
aanzienlijken onder hen aan als goed-katholieke burgers die,
mede door hun afkomst, nog wel in het maatschappelijk leven
een belangrijke rol spelen, maar voor wie in de politiek geen
plaats meer is.
Zo is het ook Arent toe Boecop vergaan. Wanneer in 1572
Willem van den Bergh in naam van de Prins van Oranje de
stad opeist, weigert hij beslist Kampen aan de rebellen over te
geven en bezweert zijn mede-raadsleden zich te houden aan hun
eed en te bedenken "dat de stadt Campen noijt van haer heeren
gescheiden en was". Hij is tijdens het beleg dan ook de ziel
van de verdediging geweest. Na de overgave van Kampen, die
zeer tegen zijn zin geschiedde, werd hij door Van den Bergh
met enkele andere koningsgetrouwen op het blokhuis bij Gene
muiden gevangen gezet. Daar is hij, wellicht om de verveling te
verdrijven, begonnen met het schrijven van zijn kroniek over
de Utrechtse bisschoppen, waarin ook de geschiedenis van de
stad Kampen zo'n belangrijke plaats inneemt. Toen Van den
Bergh na enkele maanden Kampen weer moest ontruimen en
de stad opnieuw Spaans werd, keerde ook toe Boecop uit zijn
gevangenschap terug en nam tot en met het jaar 1580 opnieuw
zitting in de Kamper raad. Merkwaardig genoeg trad hij in deze
periode weinig meer op de voorgrond. Tijdens het tweede be
leg van de stad in 1579, waardoor Kampen opnieuw en nu
voorgoed aan de kant van de Prins kwam te staan, schijnt hij
geen rol te hebben gespeeld. Daarna verdwijnt hij vrijwel geheel
uit ons gezichtsveld, zelfs zijn sterfjaar is niet bekend.
Men kan er natuurlijk slechts naar gissen waarom toe Boecop in
de jaren 1572-1580, ondanks zijn raadslidmaatschap, zo wei
nig meer op de voorgrond trad. Begon hij de last der jaren
te voelen of is hij, als een goed Nederlander, ten slotte ook
gefrustreerd geraakt door de wijze waarop Alva en zijn opvol
gers het verzet in de Nederlanden trachtten te breken? Heeft
deze man, die nimmer een vriend der Spanjaarden was, zich ten
slotte ook afgevraagd of zijn trouw aan de koning onder deze
omstandigheden nog wel gerechtvaardigd was? Wij weten het
niet. Zeker is, dat toe Boecop in deze jaren zijn bekende kro
niek heeft geschreven, waarbij hij gebruikmaakte van vele authen
tieke stukken uit het Kamper archief, waarvan er nu verschei
dene zijn verdwenen.
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Helaas is slechts een deel van deze kroniek bewaard gebleven.
Het handschrift, aanwezig in het Kamper gemeente-archief, ein
digt vrij abrupt met de dood van David van Bourgondie in
1496. En we mogen ons nog gelukkig prijzen dat dit deel be
houden is gebleven. Het werd in 1785 toevallig ontdekt en door
Assuerus Strockel aan de stad Kampen geschonken. Dank zij de
goede zorgen van het Historisch Genootschap te Utrecht kon het
in 1860 in druk verschijnen. Om het lot van het tweede deel,
waarin toe Boecop de gebeurtenissen van zijn eigen tijd beschre
ven moet hebben, is helaas weinig bekend. Volgens de Deven
tenaar Dumbar zou het op het einde van de 18e eeuw nog in
het bezit zijn geweest van de overste Van Holthe te Elburg,
maar daarna spoorloos verdwenen zijn. WeI zijn er duidelijke
aanwijzingen, dat zowel de Deventer dichter-predikant Revius
en de Zwolse kroniekschrijver Willem Nagge het moeten heb
ben gebruikt. In welke mate, is moeilijk rneer na te gaan.
Er is nog een 17e eeuws handschrift bekend, dat, blijkens het
opschrift, beschouwd moet worden als uittreksels uit toe Boecops
tweede deeI. De copiist was vermoedelijk de Zwolse pastoor
Waayer. In 1862 werden deze uittreksels uitgegeven door de
Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschie
denis. Van een redelijke opeenvolging van de historische gebeur
tenissen is in dit handschrift geen sprake, maar men vindt er
onder meer een gedetailleerd verhaal in over het beleg van Kam
pen, dat in 1572 plaats vond. Het is in de "ik" -vorm gehouden
en men krijgt de indruk, dat dit gedeelte letterlijk overgeschre
ven is uit het dagboek van toe Boecop.
De Kamper toe Boecops waren afkomstig van de Veluwe. Reeds
in de 14e eeuw speelde het geslacht een belangrijke rol in het
stadje Elburg. Een Arent toe Boecop, die in de laatste decen
nia van deze eeuw leefde, ommuurde op bevel van hertog van
Gelre dit stadje, waarna deze hem daar een huis schonk. Later
verkochten de toe Boecops deze woning aan het stadsbestuur en
werd het stadhuis.
In de 15e eeuw vestigde zich een tak van deze Gelderse toe
Boecops in Kampen. De stamvader van deze Kamper tak was
eveneens een Arent toe Boecop, heer van Millingen, die ge
trouwd was met Bertha van Oltzende of Holtzende. Hij stierf in
het jaar 1494. De tweede zoon van dit echtpaar, Theodorik of
Dirck bleef in Kampen wonen en was enige malen burgemees-
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ter van deze stad. Ook hij trouwde, evenals zijn vader, een
Kamper meisje uit een aanzienlijk geslacht, namelijk Mette
Crueser. Uit dit huwelijk werd Arent toe Boecop, de kroniek
schrijver geboren. Arents geboortejaar kon niet worden achter
haald. WeI weten wij dat hij en zijn jongere broer Egbert op 14
mei 1537 met toestemming van hun vader een huis in de Oude
straat verkochten, dat toebehoord had aan zijn oud-oom Hen
drick Crueser. Op 16 december 1543 verkochten Arent en
zijn vrouw Agnes een jaarlijkse rente aan de kerkmeesters en
provisoren van het St. Geertruidengasthuis. Arent moet dus v66r
of in het jaar 1543 getrouwd zijn en was vermoedelijk in 1537
reeds meerderjarig. Waarschijnlijk werd hij omstreeks 1510 ge
boren. Door zijn huwelijk met Agnes Morrhe werden zijn banden
met het stedelijk patriciaat nog inniger. Zijn jongere broer Egbert,
die eveneens in de Kamper raad een rol had gespeeld, trouwde
een Vtrechtse joffer, Mechteld van Lichtenberg. Zij was een he
gaafde schilderes en in de regentenkamer van de Gast- en Pro
veniershuizen hangen nog enige door haar vervaardigde schilde
rijen, waaronder twee die het laatste Avondmaal voorstellen.
Egbert toe Boecop stierf in 1578, zijn vrouw Mechteld in 1597.

Zoals reeds is gezegd, leefde Arent toe Boecop in een bewogen
tijd. In 1555 was Philips II zijn vader als Heer der Nederlan
den opgevolgd en in vele opzichten zette de nieuwe heerser de
politiek van Karel V voort.
Evenals de keizer, streefde ook Philips er naar meer eenheid in
het bestuur der Nederlanden te brengen, de macht van de lands
heer te versterken en de Hervorming een halt toe te roepen.
Bij dit alles had Karel V de wijsheid gehad matiging te be
trachten. Als Nederlander te Gent geboren en opgevoed in de
Lage Landen aan de Zee, was hij vertrouwd met de aard en
het karakter van zijn onderdanen in deze gewesten. Hij wist dat
de Nederlandse provincies, hoe verschillend zij ook mochten
zijn, allen zonder uitzondering zeer gehecht waren aan hun al
oude vrijheden en privileges, die zij in de middeleeuwen van
hun landsheren had den verkregen. Evenzo was hem bekend, dat
de Nederlanders die een Erasmus hadden voortgebracht, wel
voor het overgrote deel nog gelovigkatholiek waren, maar dat
in het algemeen godsdienstig fanatisme hun vreemd was. Inqui
sitie en brandstapels om de aanhangers van de Nieuwe Leer
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te bestrijden, vonden in zijn Nederlandse gewesten weinig bij
val.
Daarbij kwam nog, dat Karel Vniet aileen over de Nederlanden
regeerde, maar tevens koning van Spanje en keizer van Duits
land was. En als heerser over het laatstgenoemde land had hij
geleerd zowel op politiek als religieus gebied te geven en te ne
men. Want hoezeer hij zelf, als gelovig katholiek, ook de Her
vorming mocht verfoeien, in Duitsland dwongen de omstandig
heden hem lange tijd de Protestantse vorsten en dus ook hun
hervormde onderdanen te ontzien. Hun hulp bleek immers on
ontbeerlijk te zijn in de lange reeks van oorlogen die de keizer
tegen Frankrijk had te voeren. De koning van dit land be
schouwde het als een levenstaak de ijzeren ring van bezittingen
die de Habsburgers om zijn land hadden gelegd te doorbreken.
In deze strijd tegen Frankrijk speelden ook de Nederlanden
een belangrijke rol. In het zuiden grensden zij aan Frankrijk,
daar moest men voordurend rekening houden met Franse po
gingen om naar het noorden door te breken. Maar tevens be
hoorden de Nederlanden in Karels tijd tot de meeste welvarende
gebieden van Europa. De rijkdommen van Vlaanderen en Bra
bant waren welhaast spreekwoordelijk. En ondanks de grote
hoeveelheden goud en zilver, die Karel V uit de Nieuwe Wereld
toestroomden, kon de keizer die voortdurend in kostbare oorlo
gen was gewikkeld, de inkomsten uit zijn rijke Nederlandse ge
westen niet missen.
Tijdens de regering van Karel V namen de Nederlanden in zijn
uitgestrekt rijk een zeer zelfstandige plaats in. De staatkundige
banden met het Duitse rijk, in de middeleeuwen al zeer los, wa
ren praktisch geslaakt. WeI voelde men zich in de Nederlands
sprekende gewesten nog sterk een economische en culturele band
met het Rijk. Deze zelfstandige positie der Nederlanden werd
geaccentueerd door de betekenis van het Hof te Brussel, waar
de landvoogdessen, door Karel aangesteld, hun residentie had
den. Eerst de verstandige Margaretha van Savoye, later de niet
minder begaafde Maria van Hongarije. Beiden waren Habsburgse
prinsessen die de keizerlijke politiek steunden, maar daarbij nim
mer de belangen der Nederlanden uit het oog verloren.
Toen Karel V afstand deed van al zijn waardigheden om rust te
zoeken in een Spaans klooster, veranderde de situatie geheel.
Reeds voor zijn abdicatie had de keizer besloten zijn rijk in
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tweeen te delen. Zijn broer Ferdinand kreeg de Oostenrijkse erf
landen en ook de keizerstitel. Zijn zoon Philips werd koning van
Spanje en Heer der Nederlanden. Tevens erfde deze de Ameri
kaanse en Italiaanse bezittingen.
Door deze deling gingen de Nederlanden deel uit maken van een
rijk, waarvan het zwaartepunt in Spanje lag. Tot nu toe wa
ren het hoofdzakelijk dynastieke banden geweest die de Neder
landen en Spanje bij elkaar hielden, nu dreigden deze gewesten
een ondergeschikt onderdeel van de Spaanse monarchie te wor
den, bestuurd van uit Spanje, een land waarmede de Nederlan
ders feitelijk aIleen de godsdienst gemeen hadden. Wat dat be
treft, had Ferdinand deze gebieden beter kunnen erven.
Maar na de troonsafstand van Karel V, gingen de Nederlanden
niet aIleen deel uitmaken van een rijk waarvan het zwaartepunt
in Spanje lag, vanaf dit ogenblik werden zij ook geregeerd
door een man die zich, ondanks zijn afkomst, op en top een
Spanjaard voelde.
Philips II was niet alleen in Spanje geboren, maar daar ook
opgegroeid en groot gebracht met de tradities van dat land: de
toekomstige koning zou een onvermoeid strijder moeten zijn
voor de rechten van de Moederkerk en de grootheid van Spanje.
God had hem uitverkoren om deze idealen te verwezelijken,
Zijn Spaanse opvoeders hadden helaas hun taak wel zeer eell
zijdig opgevat en het niet nodig gevonden hem vreemde taIen
te laten leren. Philips sprak uitsluitend Spaans en kon zich alleen
in het Frans uiterst gebrekkig uitdrukken. Evenmin had men het
noodzakelijk geacht hem vroegtijdig in contact te brengen met
de volken waarover hij later zou regeren. Zijn eerste buiten
landse reis maakt hij op achttienjarige Ieeftijd, Gemist heeft hij
dit contact nooit, de zoon van Karel V had een uitgesproken
hekel aan reizen en voelde zich slechts in zijn geliefde Spanje
thuis.
Hoewel er een aantal punten zijn, waarin de karakters van Karel
V en zijn zoon overeenstemming vertonen, zoals hun beider
grote werkkracht, verantwoordelijkheidsbesef en diepe religieu
siteit, zijn er ook duidelijk verschillen. En deze vallen niet in het
voordeel van de zoon uit. In tegenstelling met zijn vader, was
Philips II een sombere in zich zelf gekeerde Ianaticus en een
zeer achterdochtig mens. Hij meende daarom aIle stukken die
hem uit zijn uitgestrekt rijk bereikten, persoonlijk te moeten
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doornemen en elke beslissing aan zich te houden. Hoewel hij
zich dag en nacht in zijn werkkamer van zijn kloosterachtig pa
leis, het escoriaal, opsloot nam de achterstand steeds toe.
De belangen van zijn dynastie gingen hem zeer aan het hart,
maar meer nag die van de Rooms-katholieke godsdienst. De Ne
derlanders zouden dat ondervinden. Een oorlog met Frankrijk
dwong hem, na zijn inhuldiging, nog enkele jaren in de Neder
landen te blijven, zeer tot zijn ongenoegen. Maar dit verblijf had
nog een andere reden. Philips II, vroeg weduwnaar geworden,
hertrouwde in 1555 met de Engelse koningin Mary Tudor, in de
geschiedenis bekend als "bloody Mary". Een huwelijk, dat
prachtige perspectieven scheen te openen. Niet aIleen dat, met
Philips II en de goed-katholieke Mary Tudor op de Engelse
troon, de ondergang van het Protestantisme in Engeland beze
geld scheen, maar zo uit dit huweIijk een kind geboren werd,
zouden in de toekomst oak Habsburgers over Engeland regeren.
Maar deze verbintenis die van wereldhistorische betekenis had
kunnen zijn, veranderde de loop der geschiedenis niet. Het huwe
lijk bleef kinderloos en Mary stierf reeds in 1558. Zij werd op
gevolgd door haar Protestantse halfzuster Elisabeth. Dit was
Philips eerste grate misrekening. Vele zouden nog volgen!
Nadat in 1559 met Frankrijk een gunstige vrede was gesloten,
was er niets meer dat Philips weerhield naar Spanje terug te
keren. Hij heeft daarna dat land nooit meer verlaten.
Philips II liet zijn halfzuster Margaretha van Parma als regen
tes in de Nederlanden achter. Zij kon niet in de schaduw staan
van haar voorgangsters. Haar voornaamste raadgever was An
toine Perrenot de GranveIle, bisschop van Atrecht, een eer
zuchtig maar uiterst bekwaam man die ondanks zijn zeer we
reldse levenswijze een gelovig katholiek was en voorstander van
een sterk gecentraliseerd bestuur.
Reeds Karel V had verscheidene pogingen gedaan om meer een
heid in de Nederlanden te brengen, hetgeen onmiddellijk op
verzet was gestuit, daar verscheidene maatregelen strijdig wer
den geacht met de bestaande rechten en privileges.
Ook de Ridderschap en de drie steden van Overijssel lagen hier
door meermalen met de keizer overhoop. Het Sticht en Over
stieht zijn betrekkelijk laat in het bezit van de Habsburgers ge
komen. Tot 1528 was de bisschop van Utrecht hun landsheer
In dat jaar droeg deze echter, gedwongen door het militaire
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overwicht van de hertog van Gelre, het wereldlijk gezag over
aan Karel V en werd deze de wettige heer van Overijssel. Eerst
had de keizer plechtig moeten beloven aIle privileges van zijn
nieuwe onderdanen te zullen eerbiedigen. 's Keizers stadhouder,
Schenck van Toutenburg zag daarna spoedig kans de Geldersen
uit dit gebied te verdrijven, waama de rust in Overijssel terug
keerde en het economisch leven zich kon herstellen. Wat dat
betreft, kon men hier de wisseling van landsheer weI waarderen.
Maar Karel V verloochende, zoals we weten, zijn Bourgondische
afkomst niet. Ook hij zette de centralisatie-politiek van zijn voor
vaderen voort.
Grote beroering ontstond in Overijssel toen de regering in Brus
sel in 1553 besloot een Hof van Kanselier en Raden op te rich
ten, een College dat meer eenheid in de rechtspraak moest bren
gen in het Oversticht, Drente en Lingen. Dit Hof zou bevoegd
zijn, met uitsluiting van de gewone gerechten, o.m. kennis te
nemen van geschillen over bezit en het gebruik van geweld.
De Staten van Overijssel protesteerden onmiddellijk. De instel
ling van dit Hof was in strijd met de bestaande privileges. Men
herinnerde zich nog maar al te goed, hoe ook bisschop David
van Bourgondie op een dergelijke wijze getracht had de recht
spraak te moderniseren door de instelling van een algemeen
Hof van Appel, de "schyve" genaamd. Een lang leven had dit
Hof niet gehad, mede door het verzet van de drie steden, was
bisschop David reeds in 1478 gedwongen geweest de "schyve"
op te heffen. Nu dreigde iets dergelijks en onmiddellijk stak men
opnieuw de koppen bij eIkaar. Ridderschap en Steden protes
teerden zowel bij de stadhouder Jean de Ligne, graaf van Arem
berg als bij de landvoogdes. Aanvankelijk schenen deze pro
testen niet veel te baten. Het Hof werd te Zwolle geinstalleerd
en Ludolph van Hattem, een Kamper burgemeesterszoon werd
zijn eerste kanselier. De Staten bleven echter weigeren de com
petentie van dit gerecht te erkennen. Hoe dwars Overijssel in
deze tijd kon zijn, bleek bij de overdracht van de regering aan
Philips II. De stadhouder had het gewest verzocht voor deze ge
legenheid afgevaardigden naar Brussel te zenden. Maar de Over
ijsselse Staten weigerden dit. Het was strijdig met hun privile
ges dat een nieuwe landsheer in het .Jmitenland'' werd ingehul
digd. Dit moest in het gewest zelf gebeuren. En zij hielden voet
bij stuk: als enig Nederlands gewest was Overijssel niet verte-
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genwoordigd bij de overdracht van de regering aan Philips II
te Brussel. De plechtigheid yond later in Deventer plaats.
Karel V is zo verstandig geweest al deze' kwesties niet op de spits
te drijven. Zo bleek er in Brussel ook nog weI te praten te zijn
over de bevoegdheden van het Hof van Kanselier en Raden. Op
geheven werd dit niet en het bleef een heet hangijzer, maar de
landvoogdes legde zich er voorlopig bij neer, dat het aIleen voor
Drente zou functioneren.
In diezelfde tijd werden Ridderschap en Steden van Overijssel
nog door een andere keizerlijke maatregel geprikkeld. Evenals
zijn voorgangers heeft Karel getracht meer eenheid in het munt
stelsel te brengen. Het muntrecht der drie Overijsselse steden
Deventer, Kampen en Zwolle was daarom een doom in zijn oog.
In 1553 verbood hij kort en goed de omloop van zilveren daal
ders die niet op zijn bevel waren gemunt en de uitvoer van kei
zerlijk geld naar het buitenland. De drie steden protesteerden
onmidde1lijk, het muntrecht was hun van oudsher gegund en de
keizerlijke plakkaten zouden uiterst schadelijk zijn voor hun
handel met het aangrenzende Munsterland en Westfalen. Ook nu
bleek de keizer soepel te kunnen zijn. Na veel heen en weer ge
schrijf gaf de regentes uitstel, hetgeen in de praktijk afstel be
tekende.
Strubbelingen waren er dus genoeg tussen Overijssel en Karel V.
Maar dankzij het verstandige beleid van de keizer en het be
grip, dat zijn vertegenwoordigster te Brussel voor de Nederlandse
belangen toonde, bleven de gevolgen binnen de perken en was
van een opstandige geest in dit gewest geen sprake toen Karel
de regering over deze gewesten aan zijn zoon overdroeg.
De situatie veranderde echter, toen Philips II aan de regering
kwam.
Tijdens de eerste jaren van zijn bewind bleef het vrij rustig,
maar in 1559 werd ook Overijssel opgeschrikt door het bericht,
dat de Paus zijn toestemming had gegeven voor een gehele
nieuwe kerkelijke indeling der Nederlanden. De banden met de
buitenlandse bisdommen Keulen en Reims zouden worden door
gesneden en de Lage Landen werden in drie kerkprovincies op
gedeeld, elk met een aartsbisschop aan het hoofd. De reeds zo
machtige Granvelle werd aartsbisschop van Atrecht en primaat
van de Nederlandse kerk.
Deze nieuwe kerkelijke indeling had ook voor Overijssel ge-
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volgen. Het gewest werd met het noordelijk deel van Gelderland
en het graafschap Zutphen tot een bisdom verenigd; de bisschop
zou in Deventer resider en. Tevens werd bekend, dat in Spaanse
hofkringen plannen bestonden om in de laatstgenoemde stad
een hogeschool te stichten. Te veel Noord-Nederlanders stu
deerden nog in het buitenland, waar zij gemakkelijk met ketterse
denkbeelden besmet konden worden.
Noch in Overijssel, noeh in de stad Deventer zelf was men erg
verguld met deze vooruitzichten. Op 17 januari 1562 kwamen
de afgevaardigden van de drie steden te Deventer bijeen en
spraken hier openlijk de vrees uit "dat dese nye bisschoppen niet
anders dan kettermeisters ende inquesiteurs" zouden zijn "ende
die Jantschap van Overijssel seer schadelijck solden wesen in
hare privilegien". Zij beloofden elkaar alles in het werk te zullen
stellen, dat de nieuwe bisschop "niet in dat besit solde komen".
Kampen was op deze bijeenkomst vertegenwoordigd door Arent
toe Boecop en Hendrick de Wollf en van nu af aan zien we hoe
de stad de eerstgenoemde bij elke belangrijke gebeurtenis naar
voren schuift. Permanent vertegenwoordigt hij Kampen op bij
eenkomsten van de drie steden, maar ook op de vergaderingen
van Ridderschap en Steden. Tevens maakt hij steeds deel uit van
de vele deputaties die Ridderschap en Steden naar Brussel zon
den om de grieven van hun gewest toe te lichten. Dat naar hen
geluisterd werd, was mede te danken aan de cliplomatieke ga
ven van toe Boecop en de bekwaamheid waarmee hij, hoewel
geen jurist, de historische rechten van Overijssel en de drie grate
steden in verscheidene zaken wist aan te ton en. Dank zij man
nen als toe Boecop slaagde Overijssel er lange tijd in de nieuwe
bisschop buiten de deur te houden. De eerste bisschop van De
venter, de Vlaamse Minderbroeder Jean Mahieu (Mahusius)
kreeg pas in 1568, na de komst van Alva de kans om geinstal
leerd te worden. Wegens een beroerte moest deze hiervan afzien.
Eerst in 1570 werd zijn opvolger Gilles du Mont, beter bekend
onder de naam Aegidius de Monte, met enig feestbetoon te De
venter binnengehaald.
Zoals te verwachten was, werd de bestrijding der ketterij tij
dens Philips' regering met meer .kracht ter hand genomen dan
onder Karel V. Men was er niet gelukkig mee, zoals wel blijkt
uit het verzet tegen de nieuwe kerkelijke indeling. De regering
had hierbij niet alleen Lutheranen en Dopers te bestrijden, maar
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na 1550 ook de fanatieke en goed georganiseerde Calvinisten die
aanvankelijk het talrijkst waren in de zuidelijke provincies van
de Nederlanden, zoals Vlaanderen, maar oak in het Noorden
steeds actiever werden. Ook in Overijssel began in de zestiger
jaren het probleem van de twee godsdiensten steeds meer zorg
te baren. De stadhouder eiste stipte naleving van de plakkaten
tegen de ketterij, de stedelijke regeringen wilden 't liefst het
recht in eigen hand houden en waren, ter wille van de lieve
vrede en de handel, tot enige mildheid geneigd.
Van een werkelijke crisis kon in Overijssel in het jaar 1566
worden gesproken, De bekende gebeurtenissen in het Zuiden
speeJden daarbij natuurlijk een grote rol: de aanbieding van het
smeekschrift door een tweehonderd edelen, katholieken zo
weI als protestanten, waarin Margaretha om moderatie werd
verzocht, de beeldenstorm die daarna losbarstte en een ernstige
gezagscrisis veroorzaakte. De landvoogdes was aanvankelijk
door deze gebeurtenissen zo ontsteld, dat zij beloofde de inquisi
tie af te schaffen, de plakkaten te verzachten en hervormde pre
diking toe te staan, waar deze al plaats yond.
De gevolgen van deze gebeurtenissen in het Zuiden, waren ook
merkbaar in Overijssel. WeI was het in dit gewest nog niet tot het
plunderen van kerken en kloosters gekomen, maar de stedelijke
magistraten vreesden toch het ergste. Openlijk traden nu in de
drie steden de hervormingsgezinden, hoofdzakelijk nog aanhan
gers van Luther, voor het voetlicht. In Kampen eisten zij, dat
het kerkje van het Heilige Geestgasthuis hun zou worden toege
wezen. Het merendeel van de Raad besloot dit te weigeren, wel
werd hen toegezegd, dat hun verzoek aan de landvoogdes door
gegeven zou worden. De Protestanten in Zwolle zagen een ogen
blik kans zich meester te maken van de Onze Lieve-Vrouwe kerk,
maar de Raad wist hen er weer uit te verdrijven. Maar in De
venter wisten Lutheranen en Calvinisten de stedelijke regering zo
onder druk te zetten, dat het een ieder vrij stond binnenshuis het
avondmaal onder beide gestalten te genieten. Een kerkgebouw
werd de Protestanten daar voorlopig nog geweigerd. Het was
duidelijk, dat men op een vulkaan leefde en een beeldenstorm
ook in Overijssel elk ogenblik kon losbarsten. De afgevaardigden
van de drie steden kwamen herhaaldelijk bijeen om over de toe
stand te beraadslagen. Kampen werd natuurlijk weer vertegen
woordigd door toe Boecop. In het algemeen was men geneigd, uit
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vrees voor erger, aan de eisen de Hervormingsgezinden tegemoet
te komen. Ook toe Boecop verdedigde namens Kampen dit stand
punt. Op een bijeenkomst in het klooster Windesheim op 4 sep
tember 1566 werd besloten de landvoogdes toestemming te vra
gen om een of meer kerken in elke stad ter beschikking van de
aanhangers van de Nieuwe Leer te stellen. De stadhouder Arem
berg was woedend en de brief werd niet verzonden. Men moest
trachten het been stijf te houden.
Een nieuwe fase trad in, toen de Deventer magistraat zich op 12
september gedwongen zag de Vrouwekerk aan de hervormden
af te staan. Nu scheen het hek van de dam te zijn. Uit vrees
voor oproer en plundering waren Kampen en Zwolle geneigd het
voorbeeld van Deventer te volgen. Ook de Landdag meende,
dat dit het enige middel was om geweld te voorkomen. Maar
Aremberg was een geheel andere mening toegedaan. Toen de
Landdag op 8 october te Hasselt bijeenkwam, waarschuwde hij
de afgevaardigden voor een dergeIijke toegevelijkheid en beet
hen toe: ick segge ende wilt V seggen, al solIt Gij mij ook steni
gen als sy S. Steven hebben gedaen, uwe verderfnis is veel naer
der dan gij weten offte meijnen". En hij kon het weten! In het
Zuiden, hoewel de verwarring daar nog steeds groot was, was
Margaretha bezig haar gezag terug te krijgen. De beeldenstorm
had de Hervormingsgezinden bij velen in discrediet gebracht. Het
Verbond van Edelen spatte uit elkaar, tal van groten betuig
den de landvoogdes opnieuw hun trouw en een deel der katho
lieke adel beloofde haar zelfs militaire steun. Aremberg voelde
zich hierdoor sterker staan. Op hoge toon eiste hij herroeping
van het besluit van de Deventer magistraat om een kerk aan de
Hervormden af te staan. Aanvankelijk ging deze hier niet op in
maar toen in het voorjaar 1567 duidelijk werd, dat de stadhou
der een garnizoen in de stad zou leggen, indien niet werd toe
gegeven, gingen de vroede vaderen door de knieen, te meer
daar Aremberg ook dreigde alle privileges van de stad in te
trekken. De Vrouwekerk werd gesloten en de predikanten ver
lieten de stad. Het gevaar scheen te zijn geweken.
Tijdens zijn krachtig optreden wist Aremberg zich gerugge
steund door de regering te Brussel die in de wintermaanden van
het jaar 1567 volledig met de malcontenten began af te rekenen.
In maart werd een Geuzenleger onder de muren van Antwer
pen volkomen in de pan gehakt. De meeste groten, waaronder
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Egmond en Hoorne, legden opnieuw een eed van trouw aan
Margaretha af. Oranje weigerde en vertrok op 24 april naar de
Dillenburg. Trots kon de landvoogdes aan Philips II schrijven,
dat de rust was hersteld. Nu was volgens haar de tijd gekomen
om een algemeen Pardon af te kondigen. Maar Philips bleek
geheel andere plannen te koesteren. Door de Beeldenstorm was
hij tot in het diepst van zijn ziel getroffen. Hij besloot zijn Ne
derlandse onderdanen, die de Kerk zoveel gruwelijk leed had
den bezorgd, streng aan te pakken en de schuldigen te straffen.
Zijn beste veldheer Alva, kreeg bevel met tienduizend elitetroe
pen van nit Italie naar de Nederlanden te marcheren. Op 22 au
gustus 1567 reed de hertog aan het hoofd van zijn tercio's Brus
sel binnen. Margaretha begreep dat haar rol was uitgespeeld,
deed afstand als regentes en vertrok naar Italic. Alva werd land
voogd over de Nederlanden. Duizenden hadden zijn kornst niet
afgewacht en waren naar het buitenland gevlucht.

Op welke wijze de ijzeren hertog zijn hoge taak heeft opgevat
om de schuldigen te straffen is overbekend, Ook hoe de Prins van
Oranje weldra de onbetwiste leider werd van hen die de Spaanse
troepen uit de Nederlanden hoopten te verdrijven. In 1568 werd
reeds een eerste poging gewaagd. In dat jaar vielen zijn beide
broers Lodewijk en Adolf met een legertje Groningen binnen.
Bij Heiligerlee behaalden de Nassauers een overwinning op de
stadhouder Aremberg die in het gevecht sneuvelde. Adolf van
Nassau helaas ook. De vreugde was van Korte duur. De stad
Groningen hield voor Lodewijk haar poorten gesloten en Alva,
heer en meester in het Zuiden, trok met zijn voortreffelijk leger
op naar het Noorden. Bij het eerste plaatsje Jemgum werd Lo
dewijk van Nassau verpletterend verslagen en deze wist nog
maar net het vege lijf te bergen. Op de terugweg bezocht Alva
ook Kampen. Daar maakte de landvoogd ook kennis met toe
Boecop, die deel uit maakte van de Commissie van ontvangst.
Slechte herinneringen liet hij niet na, de hertog: bleek in een
uitstekend humeur te zijn.
Maar Alva was niet alleen naar de Nederlanden gekomen om de
Nederlanders te straffen, maar ook om hen volkomen te onder
werpen aan de wil van zijn Koning. Evenals Spanje, moesten de
Nederlanden een absolutistisch bestuurde staat worden, waar
in geen enkele Ketter geduld mocht worden. Dat in een derge-
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lijke staat geen plaats was voor gewestelijke en lokale privileges,
was duidelijk. Ook in Overijssel zou men dat ervaren.
Het valt niet te ontkennen, dat vele maatregelen die Alva op be
stuurlijk gebied nam, de Nederlanden ten goede hadden kun
nen komen: een sterk centraal gezag, vaste belastingen in plaats
van beden en codificatie van het recht, het was de juiste weg
om de eenheid in de zo verbrokkelde Nederlanden te bevorderen.
Feitelijk was het niets anders dan een voortzetting van de poli
tiek der Bourgondiers, Maar we weten, dat in het verleden de
Nederlanders al niet veel op hadden met dergelijke maatregelen,
gehecht als de gewesten en steden aan hun middeleeuwse pri
vileges waren die hun een grote mate van zelfstandigheid gar an
deerden.
Eerst recht hatelijk werden ze, nu Alva ze nam. Deze streefde
immers naar een eenheidsstaat, waarin de Nederlanders zelf niets
meer te vertellen zouden hebben en ze stelden hem tevens in
staat zijn geweldspolitiek voort te zetten. Ondanks de vrees
die men voor de hertog had, laaide het verzet spoedig weer op.
Zo zijn op bijzonder veel weerstand zijn Criminele Ordonnantien
gestuit. Ook in Overijssel. Op zich zelf vormden deze Ordonnan
tien een voortreffelijk wetboek van strafrecht, dat door Ne
derlandse juristen was samengesteld en waarvan gezegd kon
worden, dat het zijn tijd ver vooruit was. Maar zo het zou
worden ingevoerd, dan zouden tal van privileges geschonden
moeten worden en dat harmonieerde slecht met de onafhanke
lijkbeidszin van de Nederlanders. En zeker niet in een tijd, waar
in een dergelijke nieuwigheid beschouwd werd als een nieuw
bewijs van Spaanse tyrannie. Ook in Overijssel moest men er
niets van hebben. Daar was het Hof van Kanselier en Raden
begonnen met een onderzoek in te stellen naar de inhoud en
geldigheid der stedelijke privileges op het gebied van het straf
recht. Het eerst in Deventer, de stad die zich het tegemoetko
menst had getoond ten opzichte van de Hervormden. Einde '69
waren ook Kampen en Zwolle aan de beurt. De twee steden
waren er op bedacht en hadden reeds op 21 november tijdens
een bijeenkomst in het klooster de Sonnenberg bij Oosterwolde
besloten een lijn te trekken. Arent toe Boecop en Hendrick de
Wolff vertegenwoordigden ook hier de stad Kampen.
Drie dagen later verscheen de kanselier Boldewijn van Roon
persoonlijk in Kampen om een onderzoek in te stellen. Namens
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de raad werd hij door toe Boecop en de Wolff voorgelicht. Al
spoedig bleek wat de bedoeling van dit onderzoek was. Alva
bleek niet van zins te zijn het aloude recht van de stad te er
kennen om .Jeder misdadig mens te richten", die binnen de
vrijheid van Kampen een misdaad had begaan. Ook maakte hij
bezwaar, dat volgens het stadsrecht confiscatie van goederen
van veroordeelden niet mogelijk was en de verdachten niet het
recht hadden zich te doen bijstaan door een advocaat. Even
min konden zij in hoger beroep gaan bij de stadhouder of de
landsheer. De Criminele Ordonnantien regelden deze zaken heel
anders en het moet gezegd worden in het algemeen veel beter,
hoewel de onmogelijkheid van confiscatie voor het Kamper recht
pleitte. Maar ja, juist door confiscaties had Alva zijn geldmid
delen weer aardig op peil weten te brengen. Met een zeldzame
hardnekkigheid, die bijna aan naiviteit grensde, hebben de drie
steden gesteund door de Ridderschap, zich tegen de publica tie
der Criminele Ordonnantien in Overijssel verzet. Maar welke ar
gumenten zij ook aanvoerden om hun goed recht te bewijzen zelf
misdadigers te mogen berechten en te vonnissen, de hertog bleef
onverbiddellijk. Zeker, hij wilde hun argumenten wel aanhoren,
maar na de afkondiging van de Ordonnantien, Tegen wil en dank
en gemaand door de nieuwe stadhouder Megen, gingen de drie
steden hiertoe eind 1570 onder protest toe over.
Maar men gaf het niet op. Kort daarop vertrok een deputatie
uit Ridderschap en Steden naar Antwerpen, waar de landvoogd
op dat ogenblik verblijf hield, om de hertog nogmaals van zijn
ongelijk te overtuigen. Ook hier was toe Boecop weer van de
partij. Hij was een der genen geweest die zich het felst tegen
de afkondiging had verzet.
Natuurlijk keerden de heren teleurgesteld uit Antwerpen terug.
Alva eiste het bewijs, dat de koning niet gerechtigd was ordon
nantien of edicten af te kondigen zonder toestemming van de
Ridderschap en Steden van Overijssel. Op 24 februari keerde
men met deze stukken terug. Voor alle zekerheid had men ook
nog een prachtige zilveren beker meegenomen die voor Dr.
Thisenach de nieuwe president van de Geheime Raad bestemd
was. Op deze wijze hoopte men ook deze gunstig te stemmen.
Vier maart waren de afgevaardigden weer thuis. Met de kous
op de kop. Alva verklaarde niet overtuigd te zijn en Thisenach
had de beker geweigerd! Nog gaf men het niet op. Tien mei
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vertrokken de gedeputeerden opnieuw, nu om de zaak in Brussel
te bepleiten. Weer kregen zij nul op het request. Het had er alle
schijn van, dat Overijssel onder het juk door zou moeten gaan.
Toch heeft in dit geval de aanhouder gewonnen. De gebeurte
nissen in 1572, het jaar waarin feitelijk onze Tachtigjarige oorIog
begon, hebben ten gevolge gehad, dat de Criminele Ordonnan
tien een dode letter zijn gebleven.
Toen Alva in 1568 de stad Kampen bezocht, had hij goed ge
vonden dat het garnizoen, dat de bevolking veel overlast aan
deed, de stad weer mocht verlaten. De vreugde was van korte
duur. Spaanse troepen onder bevel van Pedro d'Acuna rukten
Kampen weer binnen, toen een inval van de Prins van Oranje
dreigde. Opnieuw zat men in zijn maag met een stel rabauwen.
De officieren namen de beste huizen in beslag en de verdreven
bewoners moesten nog geld toe betalen. Ook nu snakte men er
naar van deze "beschermers" verlost te worden. In Zwolle zat
men met hetzelfde probleem in de maag.
In de herfst van het jaar 1571 besloten de beide steden Arent toe
Boecop en Johan van Haerst naar Brussel te zenden om Alva te
smeken de garnizoenen naar elders over te plaatsen. De Kamper
bevelhebber van het Spaanse garnizoen was razend en zijn sol
daten hingen nog meer de beest uit. Het kwam zelfs tot een
handgemeen met de burgerij, waarbij doden vielen.
Meer dan een maand hebben toe Boecop en zijn metgezel moe
ten soebatten om hun doel te bereiken. Uit de verslagen van zijn
doen en laten die toe Boecop aan de Kamper raad zond, blijkt
hoe de heren aanvankelijk van het kastje naar de muur werden
gezonden en eindeloos moesten antichambreren om belangrijke
personen te spreken te krijgen. Zonder omkoping gelukte dit
meestal niet, zelfs de secretaris van Don Frederik, Alva's zoon,
was niet vies van steekpenningen. Als men deze brieven leest,
krijgt men geen hoge dunk van de Brusselse regering en het
is bekend, dat Alva er in deze tijd zo genoeg van had, dat hij
de koning verzocht te worden teruggeroepen.
Maar uiteindelijk hebben de afgevaardigden van Kampen en
Zwolle toch succes gehad. Alva stemde toe in het vertrek van
het garnizoen, zodat zij in de tweede helft van oktober verheugd
huiswaarts konden keren. Zij reisden binnendoor over Antwer
pen, Dordrecht en Amsterdam waarna de Zuiderzee werd over
gestoken. Onderweg, vermoedelijk op de Zuiderzee, werd het
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schip, waarop zij voeren, 's nachts door een geweldige storm
overvallen "ende de scuteluden 't sel (zeil) net neer wolden leg
gen, dat wonder was, dat wy net allen.omme de halsen qua
men ... ". Enfin, toe Boecop en Van Haerst brachten het er le
vend af en geen wonder, dat zij in Zwolle en Kampen met
open armen werden ontvangen nu zij succesvol waren geweest.
De Raad bood toe Boecop een geschenk aan, maar de onbaat
zuchtige man weigerde het, zijn verblijf in Brussel had al genoeg
gekost. Drie dagen later vertrok het Spaanse garnizoen naar el
ders. In Deventer bleef het; deze stad stond bij de Spanjaarden
in een slechte reuk. Zo Alva geweten had wat hem in 1572 in
Overijssel te wachten stond, zou hij zich wel tweemaal hebben
bedacht voor hij zijn toestemming tot het vertrek van deze gar
niezoenen gaf. Een bewijs, dat de regering in Brussel in 1571
wel bezorgd was voor moeilijkheden in het Zuiden, maar het
Noorden vrij safe achtte. Een grate misrekening!
Zoals reeds werd vermeld, gingen er reeds in 1571 geruchten,
dat de Prins van Oranje een leger bij Trier wilde samentrekken
om de Nederlanden binnen te vallen. En dit was geen loos alarm!
Willem de Zwijger had inderdaad een groot plan ontworpen om
deze gewesten in 1572 te bevrijden. Hij dacht daarbij te kunnen
rekenen op hulp uit Frankrijk. Zijn braer Lodewijk zou vanuit
dit land Henegouwen binnenvallen en zich (door verrassing)
van een belangrijke Nederlandse grensvesting trachten meester
te maken. Met hulp uit Frankrijk hoopte hij daarna verder te
kunnen oprukken. Oranje zelf zou proberen de Maas over te
steken teneinde door te stoten naar Brussel. Maar dit was nog
niet alles. Met de Geuzen was afgesproken, dat zij een raid op
de kust van Holland of Zeeland zouden trachten uit te voeren en
Oranje's zwager, graaf Willem van den Bergh moest vanuit
Duitsland proberen de Hsselsteden in zijnmacht te krijgen. Na
tuurlijk rekende men ook op opstanden onder de bevolking.
Van dit grate plan is in zijn geheel niet veel terecht gekomen.
WeI namen de Geuzen op 1 april 1572 zeer voorbarig het stadje
Den Briel in, hetgeen wel onverwachtse gevolgen had: tal van
steden in het tot nu toe vrij rustige Holland en Zeeland ver
klaarden zich voor de Prins; Ook slaagde Lodewijk van Nas
sau er in de stad Bergen (Mons) in Henegouwen te verrassen,
maar het begon al mis te lopen toen de hulp van Frankrijk uit
bleef. De Barthomeusnacht, waarin tal van Hugenoten vermoord
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werden, gooide roet in het eten. Bergen werd ingesloten door
Spaanse troepen.
Van den Bergh boekte aanvankelijk eveneens successen. Hij
kreeg Zutphen in handen en veroverde een aantal kleine Gel
derse en Overijsselse plaatsen. Voor Deventer, dat over een sterk
garnizoen beschikte, stootte hij echter het hoofd. Ook een over
val op Zwolle mislukte en toen was Kampen aan de beurt.
Geheel onvoorbereid op een aanval was men daar niet. De stad
houder Hierges (Megen was begin 1672 gestorven) had de drie
steden direct gemaand goed de wacht te houden toen de inval
van Van den Bergh bekend werd. Hij was geheel op eigen mid
delen aangewezen, daar Alva zijn handen vol had in het Zui
den. Veel militaire steun kan Hierges Kampen en Zwolle dan
ook niet toezeggen. Een lichtpunt was natuurlijk, dat Van den
Berg Deventer niet had kunnen nemen maar zolang hij in Oost
Nederland bleef opereren, bleef het gevaar groot. Op 16 juni
1572 kwamen de vertegenwoordigers van Kampen en Zwolle in
het Karthuizerklooster de Sonnenberg bijeen om over de toe
stand te beraadslagen. Hierges had aangeboden enige vendels
soldaten in de beide steden te Iegeren. Maar sloeg zijn aanbod af,
in het verleden had men genoeg ellende van dergelijke huursol
daten gehad. Wei besloten Kampen en Zwolle plechtig hun ste
den "met behulp des almachtigen Heere trouwel-ck te bewaren
tot behoef Con. Majs". Toe Boecop vertegenwoordigde weer
Kampen. Drie dagen later verklaarde de Kamper Raad en de
Grote en kleine Meente (de vertegenwoordigers van de burgerij)
het volkomen eens te zijn met dit besluit.
Men krijgt sterk de indruk, dat zowel Kampen als Zwolle het
gevaar onderschat en ook te veel op eigen kracht vertrouwden.
Zo kan Kampen er op bogen nog maagdelijk te zijn, d.w.z. het
was nooit een vijand van buiten gelukt de stad te veroveren.
Maar men leefde te veel in het verIeden ! Niet alleen had de be
legeringskunst vooruitgang geboekt dank zij sterk verbeterd ge
schut, maar ook de mentaliteit van de burgerij was veranderd.
Wanneer in de Middeleeuwen een vijand de muren van Kampen
naderde, trok een eensgezinde burgerij het harnas aan om hem
te weerstaan. Zij wist waarvoor ze vocht: voor de vrijheid en on
afhankelijkheid van haar stad, voor zelfbestuur en verkregen
rechten.
In 1572 was de situatie geheel anders. Toe Boecop mocht de
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burgers dan weI voorhouden "dat een yder syn eede betreffen
en dencken dat de stadt Campen noyt van haeren heer ge
scheiden en was. . . ende soo wy nu soo een stadt opgeven oft
verlaten wolden, solde sulx nimmermeer verantwoort connen,
ende als onse botten in de eerde liggen, vervloeckt solden wor
den, want wy daerdoor in grote armoede ende verlies van alle
onse privilegien solden comen ... ", menig burger dacht daar
anders over. Velen hadden het helemaal niet begrepen op die
landsheer, de koning van Spanje en zij waren er stellig niet van
overtuigd dat, door voor hem in het krijt te treden, de privile
ges wel zouden blijven. En dan spreken wij nog niet eens over
de vrij talrijke aanhangers van de Nieuwe Leer in Kampen die
heimelijk op een overwinning van de "Geuzen" hoopten.
Ditmaal was het geen vastberaden burgerij die haar stad tot elke
prijs wilde verdedigen, toen Van den Bergh begin augustus 1572
vrij plotseling het beleg voor Kampen sloeg.
Wie wel pal stond, was toe Boecop, hem droeg de raad dan ook
de leiding over de verdediging op. Van drie kanten werd Kam
pen bedreigd. Van den Bergh liet schansen opwerpen voor de Ve
nepoort, op de dijk voor de brug en ten Noorden van de Hagen
poort. De Hagen zelf, een soort voorstadje dat geen muren bezat,
werd door hem bezet. In het begin leek het er op of de hoofd
aanval gericht zou zijn op de verdedigingswerken bij de Vene
poort en omgeving. Daarvoor had de graaf ook zijn hoofdkwar
tier gevestigd. Hendrick van Broekhuizen, een aanzienlijk Kam
per burger die zich in zijn gevolg beyond, vertelde later aan toe
Boecop, dat het direct bij het begin van het beleg maar een
haartje had gescheeld of Van den Bergh was gesneuveld. Toen
hij met een aantal leden van zijn gevolg achter het huis van een
molenaar zat te eten, sloeg een kogel vlak bij het gezelschap in
"dat aIle dreck hem om de oren spronck ende duysent tegen eene
was, dat hy niet doot geschoten worde".
De belegeraars lieten zich natuurlijk ook niet onbetuigd en scho
ten op een gegeven ogenblik een kogel dwars door het dak van
de.Bovenkerk waarin een aantal nonnen juist de mis bijwoonden
"die daer vele ceremonien mede had den" . De verdediging van
Kampen was bij toe Boecop in goede handen. Dag .en nacht
reed hij te paard door de straten van de stad, beklom vesting
torens en muren om de gewapende burgers moed in te spre
ken en te controleren of iedereen wel op zijn post was. Misschien
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heeft hij in die dagen wel zijn bijnaam "de Roeper" gekregen. De
Raad liet gratis zoetemelkse kaas, brood en bier uitdelen, maar
de motivering klonk al onheilspellend: "opdat de armoet niet
solde beginnen te moeyten".
Grater nog werd de druk van de vijand, toen een aantal kleine
scheepjes die bemand met Geuzen de Zuiderzee waren overge
stoken, de zo belangrijke IJsseltoren voor de Hagenpoort be
gonnen te beschieten. Voorlopig slaagden de belegerden er in
ze op een afstand te houden.
Natuurlijk kon men niet verhinderen, dat de soldaten het vee uit
de weiden rondom de stad gelegen, roofden. Zo groot was hier
over het gemor, dat toe Boecop een aantal burgers opnieuw aan
hun eed moest herinneren. De strijdlust was duidelijk niet groot.
Maar ook kwamen er meldingen binnen van overlopers naar
de vijand en er waren steeds meer aanwijzingen, dat de Geuzen
heel wat vrienden in de stad moesten hebben.
Toen de doorbraak bij de Venepoort weinig kans op succes
bleek te hebben liet Van den Bergh zijn geschut naar de Ha
gen overbrengen en begon, gesteund door het vuur van de ga
leien op de IIssel, de Hagenpoort te bestoken. In het grote huis,
dat toe Boecop in dat voorstadje bezat liet hij o.m. kanonnen
plaatsen en de Kamper burgemeester gaf bevel direct terug te
vuren en zijn huis niet te sparen. Maar hoe toe Boecop zich ook
inspande om er de moed in te houden, na enkele dagen reeds
was het moreel van de verdedigers tot een bedenkelijk laag peil
gezonken. Steeds minder burgers yond Arent op hun post tij
dens zijn rondritten. Toen het beleg een dag of tien aan de gang
was, trof hij op een gegeven ogenblik nog maar twee aanzien
lijke burgers aan in de strategisch zo belangrijke IIsseltoren. De
gewone man was er van door gegaan. Een van hen, Jan van
Uiterwijck zei ronduit "Boecop, Burgemeester, ghy moet sien,
hoe ghy het maect, wan wij connen de stadt met de borgeren
niet holden, want lontstocken, cruyt en aIle wat wij hebben, wort
ons onder de hant henen geschoten ... " Op andere torens bleek
de situatie al even ongunstig te zijn.
Onderwijl bestookte Van den Bergh vanuit de Hagen voortdu
rend de Hagenpoort en omgeving. Op een gegeven ogenblik
raakte de poort zelfs in de brand en moesten de monniken uit
de kloosters der Celle- en Minderbroeders ijlings opgetrommeld
worden om het vuur te blussen, waarin zij inderdaad slaagden.
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Paniek begon in de stad te heersen. Het gerucht ging zelfs, dat
in de stadsmuur een dergelijke bres geschoten was dat "daer
solde wei een vrouwe met een kind in sitten spinnen".
Toch bleef de Raad het been stijfhouden en wilde van geen
overgave weten, al liet Van den Bergh een brief overhandigen
waarin hij zeer gunstige voorwaarden beloofde, indien Kampen
hem binnenliet. Maar uit alles bleek, dat de burgerij er schoon
genoeg van had. De druppel die de emmer deed overlopen,
was het bericht dat de vijand er in was geslaagd een mijn te
leggen onder de Hagenpoort en daar elk ogenblik twee ton
kruit tot ontploffing gebracht kon worden. De Raad kwam in
spoedzitting bijeen en toen bleek dat zij ook verdeeld begon te
raken. Johan toe Boecop, een neef van Arent, verklaarde rond
uit "mt?n soide den raetslach cort maken, de borgeren waren daer
voor ende wolden den Graven inlaten". Anders zouden zij met
z'n allen om zeep worden gebracht.
De heren besloten daarom met de menigte die zich voor het stad
huis had verzameld, te gaan praten. Opnieuw hield toe Boecop
een gloedvolle reden en weer smeekte hij de burgers vol te hou
den. Maar men luisterde nauwelijks naar hem. Geert Schreur
riep hem toe: "Boecop, het is te laat, doe open of wij doen open".
Zelfs Thijs van Oldenzeel, de vaandeldrager van de stad, ver
klaarde dat verder vechten zinloos was. Na nag eens met de
beide Meenten te hebben vergaderd, besloot de Kamper Raad te
gaan onderhandelen. Toe Boecop moest n.b. maar het woord
doen! Eerst bedankte deze stichtelijk voor de twijfelachtige eer,
maar toen het hem bevolen werd, aanvaardde hij de opdracht
onder protest, na nog eens verklaard te hebben dat hij "in de
opgevinge deser eersamen stadt niet en consenteren, noch be
lieven". Vergezeld van de volledige Raad, begaf hij zich toen
naar de Hagenpoort en onderhandelde, ten aanhore van de toe
gestroomde menigte, vanuit een venster met de vijand.
Het gevolg was, dat de stad zich overgaf. Op papier waren de
voorwaarden zeer gunstig. Willem van den Bergh beloofde geen
verandering in het stadsbestuur te zullen aanbrengen, aIle rech
ten en privileges te eerbiedigen, de stad geen schatting op te leg
gen en niets te zullen ondernemen tegen kerken en kloosters en
de geestelijkheid. Integendeel, de katholieken zouden geen stro
breed in de weg worden gelegd.
Na de overgave, nam de graaf zijn intrek bij Hendrick van Ens.
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De Raad liet verstek gaan, maar verscheidene aanzienlijke bur
gers kwamen nog die zelfde avond bij hen op bezoek en menig
schuin mopje werd getapt over het feit dat Kampen nu werkelijk
ontmaagd was.
Maar al spoedig liet Vanden Bergh zich van een andere kant
zien. De praktijk leerde al spoedig wat de beloften van deze man
waard waren, vooral toen hij nog vaster in het zadel kwam te
zitten doordat nu ook Zwolle hem binnen liet en hij zich mees
ter wist te maken van Steenwijk, Hasselt en het blokhuis te Ge
nemuiden. Een persoonlijke vijand, Willem Sanders, die zijn toe
vlucht in Kampen had gezocht, liet hij opsporen en zonder vorm
van proces voor de Vispoort onthoofden. En weldra moesten
vooral de katholieken ervaren, hoezeer hij ze haatte.
Toen een aantal Hervormden hem vroegen de St. Nicolaas- of
Bovenkerk te mogen gebruiken voor hun godsdienstoefeningen,
stemde hij onmiddellijk toe. De raad protesteerde direkt;
dit ging veel te ver, desnoods was men bereid de Minderbroe
derkerk voor dit doel af te staan. Arent toe Boecop, Knoppert en
de beide kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk werden naar Hat
tern gestuurd om deze ramp af te wenden. Maar Van den Bergh
was onverbiddellijk: Kampens hoofdkerk voor zijn geloofsge
noten en geen andere. Dit, om zijn dankbaarheid te betuigen
aan God omdat hij door diens wil en genade de stad had kunnen
innemen.
Fanatici zuiverden daarna de prachtige Bovenkerk van alles, dat
aan het paapse bijgeloof herinnerde. De meeste altaren werden
kapotgeslagen evenals de beelden en het fraaie zeven meter hoge
koperen sacramentshuisje, waarvan de resten, in tonnen verpakt,
naar Zwolle werden gezonden opdat van het metaal geschut zou
worden gegoten.

In Zwolle speelde zich dergelijke taferelen af. Daar was de kerk
en het klooster van de Dominicanen het toneel van een beelden
storm. Later liet hij aIle altaren uit het verrnaarde klooster te
Windesheim weghalen.
Om zijn soldaten te kunnen betalen, perste hij Zwolle 3000
daalders af "up dat sie dese stad niet en plunderen", zoals hij
cynisch verklaarde.
Geen wonder, dat zowel Kampen als Zwolle bleven protester en
tegen al deze gewelddaden. Voortdurend reisden toe Boecop en
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Hendrick Wolff tussen beide steden heen en weer. Maar de ge
meenschappelijke protesten had den geen enkel effect.
Een verzoek van Kampen om een minder groot garnizoen bin
nen haar muren te mogen herbergen, aangezien de soldaten zich
slecht gedroegen en duur waren, werd eveneens afgewimpeld.
"Na de val van Deventer", beloofde de graaf, maar hij maakte
geen aanstalten om deze stad te belegeren.
Door geldnood gedwongen, gaf Van den Bergh kort daarop be
vel aIle kerkschatten, kelken, ciborien en monstransen, in het
door hem bezette gebied te vorderen. Arent toe Boecop en zijn
zwager Coenraad van der Vecht kregen van het stadsbestuur
opdracht om oak over deze nieuwe wandaad rriet hun Zwolse
coIlega's te gaan praten.
Nu had Van den Bergh er genoeg van. De graaf liet plotseling
een aantal aanzienlijke Kamper burgers gevangen nemen en toen
toe Boecop en zijn zwager uit Zwolle terugkeerden, ondergingen
zij hetzelfde lot. Eerst werden zij naar het logement van Van
den Bergh gebracht, het huis van joffer Cruse, en daar opge
sloten. Bedden en kussens waren in hun kamer niet aanwezig,
maar Van der Vecht zag kans deze van huis te krijgen. Drie
dagen en nachten bleven de heren daar. Het ging nogal gemoe
delijk toe. Toe Boecops zonen kwamen herhaaldelijk in de straat
een praatje met de beide gevangenen maken, maar op een gege
ven ogenblik vond Van den Bergh het toch beter hieraan een einde
te maken en gaf bevel de ramen te sluiten. Ook kregen zij be
zoek van verscheidene raadsleden. Een van deze heren, die
nag al eens een glas wijn met Van den Bergh drank, beloofde toe
Boecop een goed woordje voor hem bij de graaf te doen. Maar
dat viel niet in goede aarde. Hooghartig antwoordde onze Kam ..
per burgemeester dat hij daaraan niet de minste behoefte bad,
maar recht verlangde. Hij wenste de reden van zijn gevangen
neming te weten.
Op 5 september werden toe Boecop en Van der Vecht met een
wagen naar het blokhuis te Genemuiden gebracht. Hendrick van
Broekhuizen, door Van den Berg tot drost gebombardeerd, ont
ving zijn oude vrienden allerhartelijkst. Wrok koesterde toe Boe
cop later dan oak niet tegen zijn gastheer, al had deze de kant
van de Prins gekozen. Lovend schrijft hij: "alwaer wy seer heer
lyck onderholden worden met eten, slapen ende van alles, ende
mochten op dat huys gaen, waer 't ons beliefde". Maar nog
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steeds kwameu de gevangenen er niet achter waarom zij eigenlijk
waren gearresteerd. Van Broekhuisen meende, dat de Prins van
Oranje voor het beleg hier toe besloten had. Onmogelijk is dit
niet, Arents trouw aan zijn wettig heer was algemeen bekend.
De andere gevangenen, Mr. Jan Roeper, de stadssecretaris Claes
van Urck, Heer Gelis en Peter Woltersen werden naar Hattem
gebracht.
Z6 mild werd toe Boecop op het blokhuis behandeld, dat zijn
vrouw en dochters hem daar regelmatig mochten komen op
zoeken en een enkele maal zelfs zijn zoon Dirk. WeI leed deze
werkzame man onder het gedwongen nietsdoen, vooral toen zijn
lotgenoot Coenraad van der Vecht een paspoort kreeg voor
Kleef.
Waarschijnlijk om de tijd te verdrijven is hij toen aan zijn be
kende kroniek begonnen en ik vermoed, dat vrouw en dochters
heel wat boeken voor hem hebben moeten meenemen uit zijn
bibliotheek. Wellicht ook uit het Kamper archief, men sprong in
die tijd nog al makkelijk om met in onze ogen zeer belangrijke
stukken.
Twee en een halve maand heeft Arent op het blokhuis gevangen
gezeten, een periode, waarin Van den Bergh steeds bruter tegen
de steden Kampen en Zwolle optrad. Deze toenemende terreur
hield ongetwijfeld verb and met de steeds ongunstiger wordende
militaire positie, waarin de graaf kwam te verkeren. Want uit het
Zuiden kwamen alsmaar slechtere berichten. Lodewijk van Nas
sau had op 2 september de stad Bergen aan Alva moeten opgeven,
na vergeefs op hulp uit Frankrijk te hebben gewacht. De Barthlo
meusnacht gooide, zoals wij weten, roet in het eten. Ben lichtpunt
was, dat hij vrije aftocht kreeg, want Alva had haast: de Prins
had kans gezien met zijn leger de Maas over te steken en mar
cheerde op in de richting van Brussel. Maar toen de hertog de
handen vrij had, bleek Oranje niet tegen deze bekwame veld
heer te zijn opgewassen. Hij wist Prins WiIIem net zolang aan
het lijntje te houden, tot het geld van Oranje op was. Daarna
moest deze zijn leger weI ontbinden.
Ook was het voor Van den Berg een grote handicap, dat Deven
ter nog altijd in Spaanse handen was en het garnizoen daar zelfs
versterkt was. Veel te laat besloot de graaf nog een poging te
doen deze stad te belegeren. Hij bereikte de stad niet eens. Bij
een poging zich meester de maken van het klooster te Diepen-
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veen, liepen zijn troepen bij 01st in een hinderlaag en de gevol
gen waren catastrophaal: "ende de knegten meest aIle doot ge
slagen en vele inder Ysselen verdroncken ... " schrijft Nagge.
Van een beleg kwam toen niets meer. Begin Oktober bereikte
Van den Bergh het bericht, dat de Prins, na de ontbinding van
zijn leger, met enkele getrouwen bezig was naar het Noorden te
vluchten, om via Zwolle en Kampen daarna over te steken naar
Holland, met Zeeland, het enige belangrijke bolwerk der opstan
delingen. Op 18 oktober kwam hij in Zwolle aan. De ontmoe
ting van de beide zwagers in deze stad zal niet vrolijk zijn ge
weest. Vanuit Zwolle schreef Prins Willem ook zijn beroemde
brief aan zijn broer Jan, waarin hij deze mede deelde naar Hol
land en Zeeland te zullen gaan om daar nog te doen wat in zijn
vermogen was en er zijn graf te vinden. Twee dagen later stak
hij, door slechts een zestigtal ruiters vergezeld, van Kampen
over naar Enkhuizen om van daar uit door te reizen naar Delft.
In Overijssel bleef zijn zwager in een vrijwel hope1oze positie
achter. Zijn geld was vrijwel op en in het Zuiden stond een
groot Spaans leger gereed om definitief met de rebel1en in het
noorden af te rekenen.
Nu hij met de rug tegen de muur stond, deinsde de graaf voor
niets terug. Vooral de katholieken, als waarschijnlijke handlan
gers van Spanje, moesten het ontgelden. Op 23 october gaf hij
bevel, dat aIle monniken en priesters de stad Kampen moesten
verlaten. Voor de Cellebroeders werd een uitzondering gemaakt.
Aanvankelijk was het de bedoeling, dat zij in het klooster de
Sonnenbergh geconcentreerd zouden worden en daar paspoor
ten zouden krijgen. Maar de geestelijken vertrouwden de zaak
niet en vreesden - waarschijnlijk niet ten onrechte - dat zij door
de daar gelegerde soldaten allen om zeep gebracht zouden worden.
Zij gaven er daarom de voorkeur aan de nacht op het stadhuis
door te brengen. Hun volgende verblijf was een schip, dat mid
den in de IJssel voor anker ging. Daarop brachten zij een paar
bange dagen door, elk ogenblik vrezend dat het tot zinken zou
worden gebracht. Maar ten slotte kregen zij toch hun pas
poorten en liet Van den Bergh hen gaan.
De kloosters moesten het in deze dagen nog eens extra ontgel
den. Zij werden geplunderd en de graaf eiste aIle eigendomsbe
wijzen op. Het belangrijke archief van de Sonnenbergh is op deze
wijze terecht gekomen op het kasteel Bergh bij 's Heerenberg
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Willems stamslot. Eerst enkele jaren geleden heeft de gemeente
Kampen deze gestolen stukken tegen een flink bedrag kunnen te
rugkopen. De Brunneper kloosters werden in deze maanden
eveneens geruYneerd.
Toen de Kamper Raad en de beide meenten, ondanks de verwij
dering van toe Boecop c.s. nog niet volgzaam genoeg bleek te
zijn, stuurde Van den Bergh de heren naar huis en wees op 18
oktober nieuwe leden aan. Van een protestantisering van de
stadsregering is dan nog geen sprake, daarvoor was het aantal
bekwame Hervormden in Kampen blijkbaar nog veel te gering.
Het moeten de vreesachtigen en lauwen zijn geweest, die zich
een dergelijke benoeming (en dan nog onder protest) lieten aan
leunen. Tot deze vreesachtigen zal Hendrick de Wollf behoord
hebben, Arent toe Boecops metgezel op zovele reizen. Vele lau
wen zien wij na 1580 overgaan tot het protestantisme.
Het waren de laatste stuiptrekkingen van het Geuzenbewind.
Don Frederik, Alva's zoon rukte met een groot leger naar het
Noorden op. Na Mechelen, dat ae poorten voor de Prins had
geopend, te hebben uitgemoord, rukte deze Spaanse veldheer
langs de Maas op in de richting van de Usselvalei. Strategisch
goed gezien: eerst moest Van den Bergh uit Oost-Nederland wor
den verdreven, voor dat afgerekend werd met de rebellen in het
Westen. De laatstgenoemden behoefden dan niet meer te re
kenen op steun uit Duitsland en Don Frederik behoefde geen
angst te hebben voor een plotselinge aanval in de rug.
Op 16 november nam hij Zutphen in. De stad werd uitgemoord,
Zogenaamd omdat het garnizoen een ogenblik de schijn had
aangenomen zich te willen verdedigen, in werkelijkheid om de
opstandelingen te tonen wat hen te wachten stond, indien zij
zich tegen de koning bleven verzetten. De daar bedreven gru
weldaden veroorzaakten inderdaad in het door Van den Bergh
bezette gebied een paniek. Niet aIleen dat de graaf zeIf volko
men het hoofd verloor, maar in Kampen bijvoorbeeld namen tal
van burgers, wier geweten niet zuiver was, bij voorbaat de be
nen. Olijk vertelt toe Boecop, dat zij bij Genemuiden bij zulke
drommen over het veer trokken "oft met processie gegaen had
de".
In de "Uittreksel uit het Dagboek van Arent toe Boecop" vindt
men het verhaaI, dat op 19 november WiIlem van den Bergh
zelf, aIs dienstmaagd verkleed, getracht zou hebben op een
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gewone wagen of op een mestkar gezeten, Kampen heimelijk
te verlaten. Nagge meent echter, dat het zijn vrouw is geweest
die zo de benen wilde nemen, waarschijnlijk wel op bevel van
haar man. Ret laatste komt mij het waarschijnlijkst voor. Maar de
gravin (of haar man) werd op de brug door de wacht herkend
en met scheldwoorden overladen teruggestuurd. Niet ten on
rechte vreesde het Kamper garnizoen, dat hun volkomen be
rooide aanvoerder zijn soldaten eenvoudig in de steek wilde
laten. En het heeft maar heel weinig gescheeld of deze sol
daten, die reeds geruime tijd geen soldij meer ontvangen had
den, waren aan het plunderen geslagen. De hopman Jan Richold,
ook wel het Kind van Deventer genoemd, heeft Kampen VOOl"

een dergelijke ramp behoed.
Nog diezelfde avond begon de aftocht. De soldaten waren volko
men gedemoralis~erd, want "veele namen hun stormhoeden van
't hooft ende 't harnas van 't lijf en wierpen ze van de brugge
in de IJssel".
Van den Bergh's heerschappij in Overijssel was ten einde. Veel
goeds is van deze zwager van de Prins niet te vertellen. Een on
evenwichtig en karakterloos mens. Tijdens het bewind van Par
ma zou hij naar de Spanjaarden overlopen en toen werd deze
man, die we hebben leren kennen als een geweldige papen
vreter, nota bene weer katholiek. Ret doel heiligde de midde
len: hierdoor bled zijn heerlijkheid in het bezit van zijn geslacht.
Nog diezeIfde avond, toen hij met zijn dochter zat te eten, hoor
de toe Boecop het heugelijk nieuws. Maar hij keerde niet direct
naar zijn geboortestad terug en bled op het blokhuis tot een
Kamper deputatie verscheen die hem uitnodigde "met ere" te
rug te keren.
Kampen zat te springen om een man als toe Boecop! Hoe ver
heugd men ook mocht zijn over de aftocht van Van den Bergh,
met angst en beven vroeg men zich zowel in deze stad als in
Zwolle af, wat de toekomst zou brengen. De kans was niet ge
ring, dat Don Frederik beide steden van lafhartigheid en heu
len met de vijand zou betichten en, evenals Zutp.hen, ook hier
een strafgericht zou houden. Nog voordat toe Boecop in Kam
pen was teruggekeerd, reisde een deputatie naar Zutphen af,
waar de Spaanse bevelhebber zijn hoofdkwartier had gevestigd,
om te trachten zich schoon te praten. Zwolse afgevaardigden
voegden zich daar bij hen.
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Toen de afgezanten Zutphen naderden, sloeg hun al de schrik
om het hart, het was al doffe ellende wat zij zagen: "daer over
all rontomme ande wegen bongaerden all rontomme vol nakende
menschen, sao borgeren als soldaten honck, dat afgryselick was
om te sien".
Met knikkende knieen vroegen de heren eerst een audientie bij
de stadhouder aan en deden een voetval. Hierges gaf hun eerst
de wind van voren - waarom dan ook geen gamizoen inge
nomen, hij had toch soldaten aangeboden - maar het einde
van het liedje was, dat hij beloofde bij Don Frederik hun voor
spraak te zullen zijn.
Toegelaten tot de Spaanse opperbevelhebber, vernederden de
afgevaardigden zich opnieuw en smeekten om genade voor hun
beide steden. Alva's zoon bleek mild gestemd te zijn, hij aan
vaardde de excuses, maar beide steden moesten er op rekenen,
dat een Spaans garnizoen binnen de muren zou verschijnen.
Mogelijk heeft toe Boecop deze gehele vertoning voorzien en
heeft hij daarom ook zijn terugkeer naar Kampen een paar
dagen uitgesteld opdat hem persoonlijk een dergelijke vernede
ring bespaard zou blijven. Hij had het ook niet verdiend! In
ieder geval verscheen hij pas in Kampen, toen de deputatie naar
Zutphen reeds was vertrokken.
De Raad nodigde hem onmiddellijk uit op het stadhuis te ko
men. Arent weigerde: met deze nieuwe raadsleden, onwettig ge
kozen, wilde hij niets te maken hebben. En zo groot was direct
zijn gezag, dat reeds de volgende dag de oude Raad in al haar
rechten werd hersteld, en toe Boecop triomfantelijk kon schrij
yen "Henderick van Ennse ende ick als Borgemeisters in der
tijdt, ende de anderen voort nae advenant".
Nu was hij weI bereid zijn stad opnieuw te dienen. Op 30 no
vember vertrokken hij en zijn zwager Coenraed van der Vecht
(Hendrick de WoIff was wegens zijn lidmaatschap van de Raad,
door Van den Bergh benoemd, nu waarschijnlijk niet de aan
gewezen persoon om de stad te vertegenwoordigen) naar De
venter om opnieuw de Kamper belangen, zowel bij de stad
houder als bij de bisschop, te bepleiten, Een geschenk kon nooit
kwaad, voor Hierges werd een prachtige gouden beker meege
nomen die deze ook dankbaar accepteerde. Ook de bisschop,
Aegidius de Monte, beloofde bij Don Frederik een goed woordje
voor de stad te komen doen en zegde tevens toe persoonlijk naar

172



Kampen te komen om de ontheiligde kerken en altaren opnieuw
te wijden.
Zo viel het allemaal nog al mee, maar het Spaanse garnizoen
kwam natuurlijk wel. Reeds op 26 november rukte de overste
Polweyer met 3 vendels de stad binnen. Deze huursoldaten,
voornamelijk Duitsers, wisten zich binnen de kortst mogelijke
tijd, evenals hun voorgangers, gehaat te maken. Maar van ver
trek was nu geen sprake meer.
Zeven jaar bleef Kampen nog Spaans. Eerst in 1579 slaagde
Rennenberg er in de stad opnieuw en nu voor goed aan de
zijde van de Prins te brengen.
Hoewel Arent toe Boecop tot en met het jaar 1580 nog voor
komt op de lijst van schepenen en raden van de stad Kampen,
merken wij na 1572 niet veel meer van hem. Zo wordt tijdens
het beleg van de stad door Rennenberg zijn naam niet ge
noemd. In het begin van dit artikel heb ik reeds het vermoeden
uitgesproken dat hem wellicht ook de schellen van de ogen zijn
gevallen en de Spaanse tirannie ook hem ten slotte te gortig is
geworden, waardoor hij weigerde nog op de voorgrond te treden.
Wellicht begon ook de last der jaren op hem te drukken en gaf
hij er de voorkeur aan zich hoofdzakelijk in zijn studeervertrek
terug te trekken om aan zijn bekende kroniek te werken.
Arents sterfjaar is merkwaardig genoeg niet te vinden. Hij moet
voor 25 jan. 1592 zijn overleden, want dan besluiten Burge
meesters, Schepenen en Raad van Kampen, dat de administratie
van het legaat van Mr. Arent toe Boecop, die tot nu toe bij
de pater van het Brigittenklooster was geweest, over zou gaan
op de procuratoren van de Huisarmen.
Behalve twee dochters, Metta en Margaretha, heeft toe Boecop
twee zonen gehad. Willem, de jongste, was Dr. in de Rechten
en stierf ongehuwd. De oudste, Dirk, trouwde met Eva van
Wijhe. De zonen van dit echtpaar stierven allen ongehuwd. Een
was Jezuiet en werd vermoord.
Afstammelingen van zijn broer Egbert leefden nog in de 18e
eeuw in Kampen, dan sterft ook deze tak uit. De Kamper toe
Boecops zijn steeds de Moederkerk trouw gebleven, na 1580
is hun politieke rol dan ook uitgespeeld. De nu nog levende
toe Boecops stammen af van de Veluwse tak en hebben het recht
de titel van baron te voeren.
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