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De Kamper magistraat tussen bevrijding en religievrede (1578-1579)
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"Publica res crescit pace, furore perit'")

Inleiding

Gemspireerd door de niet zo lang geleden verschenen dissertatie van F. van der
Pol,De Reformatie te Kampen (1990),wil ik nog eens uitgebreid de aandacht vragen
voor drie uitzonderlijk bewogenjaren uit het Kamper verleden. Ret zijn de jaren 1578
tot en met 1580 - het tijdsgewricht waarin Kampen de overgang van de katholieke
middeleeuwen naar het tijdvak van protestants overwicht beleefde.Van der Pol heeft
zichmet veel speurzin bezig gehouden met het ontstaan van de reformatie tot en met
de triomf der calvinisten, waarbij zijn verhaal al even na 1520begint en doorloopttot
ongeveer 1600.Ik zal mij daarentegen toespitsen op het beleid van de Kamper magi
straat gedurende die drie ongemakkelijke jaren van depressie en partijschap. Ik heb
mij voorgenomende politieke betrouwbaarheid van het stadsbestuur aan een onder
zoekte onderwerpen en tevens de godsdienstige tolerantie die het collegeals handha
ver van de middeleeuwse instellingen, gewoonten en regels aan den dag legde. Van
zelfsprekend rijzen daarbij gebruikelijke vragen als: kon de stad in de genoemdejaren
een serieus bondgenoot in het grote verzet tegen Philips II worden genoemd;hebben
de regeerders hier uit overtuiging vrijheid van godsdienst aan het opkomendcalvinis
me verleend, of is die verdraagzaamheid eerder afgedwongendoormiddel van min of
meer omvangrijke burgermanifestaties, eventueel gesteund doorkrachten van buiten;
en, indien het laatste het geval was, werd dat toegeven dan niet mee bepaald door eco
nomische en financiele zorgenvan algemene aard?

In deze studie gaat mijn voorkeur uit naar de verliezers van 1580; het is mij te
doen om degenen die de kussens van de stedelijke raad ten gunste van de nieuwe
machthebbers moesten inruimen, want hun nederlaag leert ons tevens iets omtrent de
mentaliteit der anderen.

Tot in 1579is de meerderheid van de Kamper burgerij zeker nog sterk gehecht ge
weest aan de katholieke kerk, die altijd door haar rijke traditie het dagelijks leven
kleur en zin had gegeven. De stedelijke gemeenschap telde tot dan toe vermoedelijk
meer dan zesduizend zielen en zij had zich in een parochie onderling verbonden ge
voeld. De zielszorgwas er toevertrouwd aan een pastoor,bijgestaan door twee a drie
kapelaans. De verdere wereldlijke geestelijkheid bestond uit een schaar van wel veer
tig vicarissen en altaristen, die aan de verschillende kerken en kapellen verbonden
waren. Die seculieren lazen wekelijks een bepaald aantal zielmissen in opdracht van
hun collatoren of van stedelijke organisaties. Enkelen van hen deden zelfs meer - zij
verzorgden in de beide parochiekerken in samenwerking met enkele speciaal daartoe
opgeleide pupillen van de parochieschool de zangdiensten; zij zongen tijdens de ver-
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schillende officies de getijden en missen. Op kerkelijke hoogtijdagen werden die zang
diensten nog eens extra plechtig uitgevoerd, waarbij zelfs een groot koor van scholie
ren meezong').

Wat aantal en activiteiten betrof, kon de Kamper seculiere geestelijkheid iedere
vergelijking met die van Zwolle, ja zelfs met die van Deventer doorstaan. Ze was, als
de schijn niet bedriegt, eigenlijk de talrijkste parochiele clerus in het hele door Philips
II ingestelde bisdom Deventer. De Kamper parochie heeft - al had ze dan ook geen col
legiale kerk met kanunniken - speciaal op het gebied van de kerkmuziek, lange tijd
uitgeblonken. De Kamper gelovigen waren in de erediensten aan een bepaalde luister
van zang en orgelspel gewend en geheel vertrouwd met de Te Deums, de magnificats
en de geestelijke motetten.

Ookde zestiende-eeuwse religieuze schilderkunst, voor zover die tijdens de kritie
ke jaren voor de gereformeerde zuiveringswoede gespaard is gebleven, geeft nog een
indruk van een vitaal katholiek geloofsleven.Nu werd die kunst weliswaar voortge
bracht op bestelling van de stedelijke overheid, de kerk zelf, de filantropische instel
lingen en enkele bemiddelde particulieren, maar toch heeft die de doorsnee-parochi
aan, waar die ze te zien kreeg, onmiddellijk aangesproken en op die manier ookin een
geestelijke behoefte voorzien.

De geestelijken en de ondernemende leken van de parochie werkten samen in or
ganisaties met bijzondere zorg voor begrafenisplechtigheden, dodenherdenking en
zielmissen. Sommigevan dezememories beijverden zich tevens voorde bevordering en
instandhouding van de liturgie, de verfraaiing van het kerkinterieur en de armenzorg.
Heel bijzonder voor het stroomgebied van de IJssel was de Jeruzalembroederschap in
Kampen; daartoe behoorden de oud-pelgrims naar het Heilige Land, die een speciale
devotie voor het Heilige Graf en voor de lijdensweg van Christus propageerden en die
ookover een eigen kapel in de kooromgangvan de Bovenkerk beschikten.

En dan hield de parochie zo'n veertig keer per jaar een processie. Vooral de om
gang met de palmezel opPalmzondag en de processiemet het Heilig Sacrament op Sa
cramentsdag waren hoogtepunten in het kerkelijkjaar, waaraan de hele stedelijke ge
meenschap placht deel te nemen"), Men leefde als het ware op het ritme van de
liturgische kalender die ookvoor het stedelijk bestuur het tijdschema voor eigen han
delingen en werkzaamheden aangaf ').

Vervolgens lagen in de stad en in de onmiddellijke omgeving drie mannenkloos
ters, vier vrouwenkloosters, een dubbelklooster en twee bagijnenconventen. Van deze
instellingen zal genoeg invloed tot trouw aan de aloude kerk zijn uitgegaan. Van het
meeste belang voor het godsdienstig leven in de stad waren de minderbroeders; hun
klooster lag centraal in de stad en de bevolkingwas gewoonde kloosterkerk binnen te
lopen om er de befaamde preken der broeders aan te horen. Van de karthuizers op de
Sonnenberg ging minder uit; daarvoor stelden de monniken te veel prijs op hun eigen
afzondering. Het Cellebroedersklooster had zich geheel op de ziekenverpleging toege
legd, speciaal tijdens epidemieen werd die menslievende activiteit zeer gewaardeerd.
De cellebroeders zullen zich evenals de vicarissen en altaristen slechts zijdelings met
de zielszorg hebben bezig gehouden. Misschien droeg het mannelijk deel uit 'het dub
belklooster van Sint-Brigitta aan deVloeddijkmeer tot het parochiele geloofslevenbij.
Devrouwelijke conventualen hebben zichuitsluitend met werken van barmhartigheid
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bezig gehouden. Nu waren deze kloostergemeenschappen niet meer zo omvangrijk als
in voorgaande tijden, maar die achteruitgang was waarschijnlijk niet zozeer aan het
verval van gelooftoe te schrijven als wel aan een algemeen toegenomen aandacht voor
het aardse leven in de lijn van de renaissance en het humanisme.

In harde tijden van epidemieen en oorlogen boden de drie gasthuizen, het lepro
zenhuis, het pesthuis en het weeshuis in het bijzonder een toevlucht. Die instellingen
waren gewoon niet weg te denken uit die oude katholieke maatschappij.

De magistraat was in de stedelijke gemeenschap de handhaving van recht, orde en
veiligheid toevertrouwd. Deze voelde zich daarbij geroepen de kerk als een instituut
van geestelijk behoud en moreel gezag tegen alle onheilspellende invloeden van buiten
te beschermen. AI doende had hij zich in de loop der tijden ook het recht aangemeten
de kerk in haar financieel beheer te controleren en, waar nodig, met geld uit de stede
lijke schatkist bij te springen. Daarmee was de parochie bijzonder afhankelijk van de
stedelijke overheid geworden. De heren stadsbestuurders waren eigenlijk de pastoor
als hun belangrijkste dienaar gaan beschouwen en plachten hem dan ookjaarlijks bij
de verantwoording der uitbetaalde salarissen in de stedelijke rekeningen, bovenaan
de lijst van functionarissen te plaatsen 5).

De magistraat beyond zich in de jaren 1578 tot en met 1580 in een toestand van
voortdurende waakzaamheid. Door de grillige verschuiving der omstandigheden was
hij genoodzaakt extra rekening te houden met het centrale landsbestuur der opstandi
geNederlanden, en tegelijkertijd diende Kampen als stemhebbende stad in Overijssel
nauw samen te werken met de eigen stadhouder en de Gewestelijke Staten. Ret stads
bestuur behoorde de burgerij in rust te houden, godsdienstige en politieke tweedracht
tegen te gaan en, indien nodig, de verhitte gemoederen te kalmeren. Devele conflicten
plaatsten de stadsbestuurders telkens voor nieuwe dilemma's. Men kon onmogelijk
neutraal blijven: bij elk nieuw probleem moest een herkenbaar standpunt worden in
genomen en diende het beleid bijgesteld te worden.

Ret is boeiend die zestiende-eeuwse magistraatspersonen zoaanhoudend als maar
mogelijk is, op de vingers te kijken om zodoendeiets van hun persoonlijke tragiek tij
dens die beslissende jaren te achterhalen. Zij juist kregen in hun verantwoordelijke
positie, of ze wilden of niet, te maken met het probleem van de verdraagzaamheid. In
de praktijk van alle dag hadden zij niet de tijd hun besluiten uit te stellen tot op hoger
plan, in het Vaticaan of in het Escoriaal, de scheuring in het geloof theologisch en
staatkundig was aanvaard en tot paus en koning daar passende gedragsregels voorde
nieuwe verhoudingen hadden geformuleerd. De stadsbestuurders waren aangewezen
op praktische tolerantie telkens als zij tot de conclusiewaren gekomen, dat de uit de
pas lopenden zelfsmet de strengste maatregelen niet in de tred der katholieke traditie
waren terug te leiden. Zijmoesten als lagere overheid maar zien hoe ze in beginsel uit
hun zorgen kwamen. Aldus werden ze ertoe gebracht steeds meer de afwijkende me
ningen van veranderingsgezinden in hun eigen overwegingen op te nemen. En dan
blijft ten slotte nog over, uiteen te zetten hoe hun gevoelvoorverantwoordelijkheid en
hun bereidheid tot minnelijke schikking, toen eenmaal de brede weg naar een geeste
lijk meer geschakeerde samenleving was ingeslagen, toch op niets dan teleurstelling
zijn uitgelopen.
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Tijdens de moeilijk te beheersen godsdienstige en politieke tegenstellingen moch
ten de economische belangen van de stad niet uit het oog worden verloren. De stadsbe
volking verwachtte niets minder van de magistraat dan herstel van de vroegere wel
vaart. Kampen was immers in de veertiende en vijftiende eeuw een bloeiende
handelsstad geweest. Dat lag ook wel enigszins voor de hand, want het was uiterst
gunstig in het mondingsgebied van de IJssel gelegen. Langs de rivier is vanouds land
inwaarts contact gezocht met welvarende gebieden van het Rijnland en Westfalen.
Over de Zuiderzee konden handelsrelaties met de Duitse steden aan de Noordzeekust,
met het Noorse Bergen en met de Oostzeelanden worden aangeknoopt. In het op gang
gebrachte ruilverkeer der goederen vulde de westvaart op Frankrijk en het Pyreneese
schiereiland, op Vlaanderen, Engeland en Holland die oost- en noordvaart aardig aan.
Zo werden bijvoorbeeld zout en wijn uit Frankrijk en laken uit Vlaanderen uitgewis
seld tegen graan uit de Oostzeelanden en stokvis uit Bergen. Aldus ging die handels
activiteit van de Kamper kooplieden gedeeltelijk buiten de eigen stad om en gebruikte
het daarbij uitgestuurde scheepsvolk hun thuishaven aIleen om er na de nodige zee
reizen te overwinteren. Vanzelfsprekend was Kampen tevens een centrum van eigen
handel").
V66r 1470 was het zelfs de belangrijkste handelsstad van de Noordelijke Nederlanden,
waar ook wel kooplieden van elders naartoe kwamen om er zaken te doen. Tegelijker
tijd oefende de bedrijvige IJsselstad zo'n aantrekkingskracht op het Duitse achter
land uit, dat inwoners vandaar naar hier kwamen om er werk te zoeken en er zich blij
vend te vestigen'), Weliswaar ontwikkelde Kampen zich nooit tot zo'n handelscentrum
als Amsterdam dat na 1500, dankzij de geleidelijke opkomst van zijn stapelmarkt, zou
doen"). Voor een soepele aansluiting van de oost- op de westvaart lag Kampen toch te
excentrisch. Dat verkeer was beter te onderhouden vanuit Holland en dat had Kam
pen op den duur zijn leidende positie in het Zuiderzeegebied gekost.

Toen Kampen zich in 1441 bij het Duitse stedenverbond van de Hanze had aange
sloten, was het eigenlijk al een teken, dat de stad over haar hoogtepunt heen was. Po
litieke conflicten, zoals de Gelderse oorlogen, tussen 1492 en 1528, voorts de achteruit
gang van de Hanze en de toenemende concurrentie van de zich snel ontplooiende
Hollandse en Zeeuwse scheepvaart waren factoren die nadelig voor Kampen werkten.
Van die terugval getuigen de Sonttollijsten van de Deense koning, die aan de door
hem beheerste toe gang van de Oostzee de voorbijvarende schepen doortochtsgeld liet
betalen. Aan de hand van de daarin genoteerde passages kunnen we de onderlinge
verhouding van de handelsactiviteiten der Hollandse steden tot die van Kampen na
gaan. En dan wordt het relatieve verval van onze IJsselstad overduidelijk zichtbaar.
Niettemin geven de doorvaartcijfers van de Kamper schepen in de jaren zestig van de
zestiende eeuw nog een beeld van bevredigende opleving te zien, waarbij speciaal het
jaar 1568 er opmerkelijk bovenuit steekt. Maar vergeleken bij de Hollandse passages
bleef een steeds sterker achterblijven zich aftekenen 9). Onderwijl ondervond de Kam
per scheepvaart meer en meer hinder van de verzandende monding van de IJssel.

Naast de zeevaart had de riviervaart eveneens betekenis voor Kampen. Daarover
zijn we redelijk goed gemformeerd, omdat bij de klap in de IJsselbrug tol werd gehe
yen. De tollenaar, kantoor houdend in het tolhuis aan de "Welle"(IJsselkade), moest
van zijn dagelijkse heffingen rekenschap aan de magistraat afleggen. Uit de zestiende
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eeuw zijn nog twaalftolboeken bewaard gebleven, die alle dateren uit de periode van
1562 tot en met 1577 '0). Ze geven een beeld van een levendig rivierverkeer, waarin
Friese schippers eenhoofdaandeel hadden. Over de IJssel nu onderhielden Friesland,
Groningen en Noord-Duitsland zakenrelaties met de IJsselstreek, het Rijnland eli
Westfalen. Als belangrijkste produkten werden stroomopwaarts gevoerdgedroogdeen
gezouten vis, boter, kaas en huiden; stroomafwaarts rijnwijn, brandewijn, Deventer
koek, steenkolen en ijzerwaren. De handel in laken was opvallend aan de kleine kant;
en graan en hout waren tolvrij "), dus niet in de registers genoteerd.

Behalve Kampen waren hogeropDeventer en Keulen belangrijke centra. Eigenlijk
ging het merendeel van het goederenvervoer aan Kampen voorbij,maar de stad trok
in ieder geval inkomsten uit de tol. Aldus had de stad zich ookniet tot een overslagha
yen van enige betekenis kunnen ontwikkelen 12). Uiteraard zullen Kamper schippers
en kooplieden aan de rivierhandel hebben deelgenomen.Evenwel valt hun betrokken
heid daarin lang niet volledigaf te lezen.Want, hoewel de tollenaar gewoonlijkvan de
passerende schippers uit andere streken behalve de naam ook de woonplaats noteer
de, deed hij dat bij zijn stadgenoten opeen enkele uitzondering na niet, en dus kunnen
we onmogelijk aannemen dat allen die zonder plaatsnaam genoemdworden, in Kam
pen gedomicilieerd waren. Verder geven de registers nog in een ander opzicht geen
volledigbeeld, doordat Amsterdam en enkele andere Hollandse steden tolvrijheid had
den verworven en hun schippers als gevolgdaarvan niet in de verantwoording voorko
men. Maar de andere voorbijvarenden uit Holland, met name uit het noordelijk deel,
wordenweIvermeld.

Doorde vele handelscontacten met de Oostzeehavens was langs dewegvan de zee
vaart de leer van Luther al vrij vroeg in Kampen doorgedrongen.Ookkwam de stad in
verband met de gebeurtenissen in Munster (1533-1535)in aanraking met de wederdo
perij. Toch heeft in die jaren de invloed van Luther sterker gewerkt. Dat bleek al in
1539 tijdens de reI om de vice-cureit Arent Graet van Collen. Toen deze seculier we
gens zijn verdachte preken voor de kerkelijke rechter in Utrecht werd gedaagd, kwam
een protestvergadering van gilden en schutterijen in de kerk van het Heilige-Geest
gasthuis samen. De zaak kreeg in verband met het niet residere_nvan de eigenlijke
pastoor een hele nasleep. Verder deden de luthersgezinden van zich spreken in de pe
riode van september 1566 tot in mei 1567.Zijhebben toen onder leiding van de rector
Caspar Holstech van de parochieschoolvergaderingen belegd in de kerk van het Heili
ge-Geestgasthuis, tijdens welke zij een eigen gebouwverlangden voor de predikatie in
de geest van de Augsburgse confessie en het vieren van het Avondmaal met brood en
wijn.

Met de tijdelijke bezetting van de stad doorhet geuzenleger van graafWillem van
den Berg van augustus tot december 1572zal de gezindheid der protestanten meer in
de calvinistische richting zijn omgeslagen. De bezetter liet zelfs de Sint-Nicolaaskerk
voor de nieuwe godsdienst inrichten - een daad van geweld die in geen verhouding
stond met de protestantse aanhang in de stad. Nadat de graaf Kampen weer had ont
ruimd, zal de nieuwe stroming het weer van de werving van mond tot mond en van de
verboden lektuur gehad moeten hebben. De wezenlijke aanwas van het calvinisme is
pas gekomen na juli 1578, toen de stad zich eerst goedbij het verzet tegen Philips II
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had aangesloten. En die groei werd toen heus niet alleen bewerkt, zoals we nog zullen
zien, door bezadigde predikatie vanaf de kansel en aansluitend huisbezoek. Daar was
meer voor nodig. Gelijk overal was de protestantisering afhankelijk van politieke ac
tie, van oproer, van het bemannen van officiersposten in de burgerwacht, van het be
zetten van zetels in de stedelijke raad, van het bezetten van kerken en het afdwingen
van erkenning. Die politieke roerigheid kwam natuurlijk niet louter voort uit initiatie
yen, hier binnen de stadsmuren zelf uitgedacht. Ze hield verband met de gebeurtenis
sen in het hele gebied der Zeventien Nederlanden -.

De Nederlanden waren aljaren eerder, in 1548, door Karel V als aparte erflanden
binnen het Duitse Rijk samengevoegd. De keizer liet er het bestuur aan een landvoog
des over. Die werd te Brussel in haar taak bijgestaan door een Raad van State, een Ge
heime Raad en een Raad van Financicn. De gewesten werden elk apart of in cornbina
tie bestuurd door stadhouders, die tevens de landvoogdes in de Raad van State in
beleidszaken adviseerden. Alle gewesten hadden Statenvergaderingen en uit hun
midden werden deputaties naar de bijeenkomsten van de Staten-Generaal gezonden.
De laatste instantie was van belang telkens als de land sheer voor zijn ondernemingen
geld nodig had. Dan verzocht hij om "beden". Door het verzoeken om vrijwillige bijdra
gen was de landsheer financieel afhankelijk en kregen de Staten-Generaal aldus indi
rect invloed op de regeling van algemene aangelegenheden. Tijdens de regering van
Karel V (1515-1555) kwamen ze zo'n vijftigmaal bijeen en tijdens die gemeenschappe
lijke vergaderingen werd in eerste aanleg de mogelijkheid geschapen voor hun later zo
zelfstandig optreden tijdens Philips II.

De door mij te behandelen periode valt binnen de regeringsjaren van Philips II
(1555-1598),die zijn vader wel als heer der Nederlanden en als koningvan Spanje was
opgevolgd,maar die de keizerlijke waardigheid, het Heilige RoomseRijk en de Oos
tenrijkse erflanden aan zijn oom Ferdinand van Habsburg had zien toevertrouwen.
Tijdens het bewind van Philips is hier in de lage landen de Tachtigjarige Oorlog(1568-
1648)uitgebroken. Bij de bevolking was namelijk grote ergernis ontstaan wegens de
harde ketterplakkaten en de stijgende graanprijzen. Onderwijl groeide een ontevre
denheid tegen Philips' streven naar centralisatie van het landsbestuur, tegen de in
richting van nieuwe bisdommen en ten slotte tegen de invoering yan algemene bolas
tingen naar Spaans model. De Nederlandse erflanden leken aan het begin te staan
van een ongekend absolutisme in handen van de landsheer; die zou zich niet langer
hoeven te storen aan de gewestelijke en stedelijke vrijheden. Vaste belastingen zou
den de vroegere vrijwillige bijdragen van de gewesten vervangen en op die manier de
Statenvergaderingen op provinciale en landelijke schaal vanzelf overbodigmaken. De
heer der Nederlanden resideerde vorstelijk in het verre Spanje en liet zich te Brussel
eerst door zijn halfzuster Margaretha van Parma en vervolgens door twee Spaanse
landvoogden, Alva (1567-1573) en Requesens (1573-1576), vertegenwoordigen. Tij
dens het bestuur van Alva is dan de opstand uitgebroken. Met harde hand probeerde
de landvoogd de rebellie met zijn meegebrachte Spaanse keurtroepen en met aanvul
lende eenheden van Waalse, Franse en Duitse krijgsknechten te breken. Maar dat
streven liep opniets uit. Zijn opvolgervolgde een gematigder gedragslijn - desondanks
had deze evenmin succes. Holland en Zeeland hadden zich onder leiding van Willem
van Oranje al grotendeels aan het Spaanse bewind ontworsteld.
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Met de plotselinge dood van Requesens in 1576 was er niet meteen een opvolger
aanwezig. De Raad van State nam voorlopig het bestuur in handen. Maar die kon de
toestand niet aan. Na acht jaar oorlog waren de opstandelingen gewoonweg niet meer
uit hun sterke stellingen in Holland en Zeeland te verdrijven en die konden daar het
calvinisme in een machtspositie brengen. De schatkist was leeg en wegens de achter
stalligheid in de soldijbetaling sloegen de Spaanse troepen aan het muiten. Ze verlie
ten hun garnizoensplaatsen en begaven zich op weg naar het rijke Antwerpen om
zichzelf dan maar schadeloos te stellen. In die situatie zag de Raad van State zich ge
noodzaakt de Algemene Staten van de nog gehoorzame Nederlanden te Brussel bijeen
te roepen. Het waren vooral de zuidelijke gewesten die daarop met Holland en Zeeland
vrede sloten. De adel en de hoge geestelijkheid daar hadden inmiddels ingezien, dat
met de harde hand zeker geen hers tel van de godsdienstige eenheid te bereiken viel.
Ze waren tot tolerantie en verzoening bereid. Die houding leek voorlopig de enig juiste
om de opgelopen schade in de rooms-katholieke geloofsgemeenschap te beperken en
tenminste enig uitzicht op uiteindelijke bekering van afvalligen te behouden.
Bij de zogenaamde pacificatie van Gent heeft men eigenmachtig bepaald, dat de
Spaanse troepen verdreven zouden worden. Tevens werd gewetensvrijheid voor de to
tale bevolking gegarandeerd, maar de vrije uitoefening van godsdienst zou in Holland
en Zeeland alleen aan de calvinisten voorbehouden blijven, in de overige land en aan
de katholieken. WeI dient bij dit alles opgemerkt, dat deze afspraken slechts voorlopig
golden en dat de Staten-Generaal ze later voor goed zouden regelen.

In die richting het onderling vertrouwen verder versterkend, kwam men injanuari
1577 te Brussel overeen tot een Generale Unie, waarbij zich alle Nederlandse gewes
ten aansloten. De doelstellingen van de overeenkomst waren: de onmiddellijke ver
drijving van de Spanjaarden, de bevestiging van de Pacificatie, de instandhouding van
de katholieke godsdienst, de handhaving van het gezag van de landsheer en van alle
verworven rechten en vrijheden der landzaten. WeI hielden Holland en Zeeland voor
het eigen gebied aan het afwijkend standpunt ten aanzien van de katholieke religie
vast.

Toch liet al weldra de samenwerking binnen het verbond te wensen over. Er was
namelijk een nieuwe landvoogd uit Spanje aangekomen: de halfbroer dit keer van Phi
lips II, don Juan. Die slaagde er in korte tijd in juist op het tere punt van de gods
dienst enige onrust in de Unie te zaaien en Holland en Zeeland in hun isolement terug
te brengen. Het leek er zelfs op, dat hij de hier aangetroffen toestand nog wel verder
ten gunste van zijn opdrachtgever wist uit te buiten. En nadat hij de Spaanse troepen
had weggezonden, erkenden de Staten-Generaal - vanzelfsprekend met uitzondering
van Holland en Zeeland - hem in zijn functie. Dat was in mei 1577.Maar het ontbrak
don Juan aan geduld, vooral met betrekking tot andere plannen die niets met het be
lang van deze landen hadden uit te staan. Met de verrassing van Namen verloor hij in
een klap het vertrouwen dat hij moeizaam had gewonnen.

DonJuans misslag werkte in het voordeelvan Willemvan Oranje. Deprins haalde
Holland en Zeeland opnieuw tot samenwerking met de andere gewesten over. De Sta
ten-Generaal benoemden zelfs een nieuwe regering. Er kwam een nieuwe Raad van
State. De landvoogdijwerd geheel buiten de landsheer omen met voorbijgaan van don
Juan aan de Oostenrijkse aartshertog Matthias opgedragen. Naast deze Habsburger
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kreeg Oranje de post van luitenant-generaal, waardoor hij een overwegende invloed
op de Oostenrijker kon uitoefenen. Dit onwettig bestuur trad in januari 1578 in func
tie. Onderwijl was men al op 10 december 1577 tot een tweede Unie van Brussel geko
men. Hierbij hadden de Staten-Generaal zich wederom voor de handhaving van de Pa
cificatie uitgesproken. Maar ditmaal viel de afspraak guns tiger voor de calvinisten uit
dan die van de vorige Unie, want er was geformuleerd dat katholieken en gerefor
meerden verplicht waren elkaar te beschermen. Dit plechtige voornemen kwam ook
geheel overeen met wat Oranje als een ideale, nieuwe samenleving voor de Nederlan
den dacht.

Oranje kwam in de eerste helft van 1578 met het voorstel tot het invoeren van een
algehele religievrede. Op dat tijdstip was het hard nodig het streven naar godsdienst
vrijheid te erkennen en die vrijheid vervolgens in redelijke termen vast te leggen, om
dat de zaken hier en daar beslist uit de hand liepen. In Brussel en vooral in de Vlaam
se steden was een radicale volksbeweging op gang gekomen. Het calvinisme kreeg er
grote aanhang onder de ambachtslieden en de burgerschutters, die onbevreesd hun
politieke en maatschappelijke kritiek op de leidende standen uitbazuinden en mede
zeggenschap in het stedelijk bestuur opeisten. Waar zij de macht in handen kregen,
kwam het katholicisme danig in de verdrukking. Hetzelfde was al in Holland en Zee
land te zien geweest. In deze gewesten had zich ook Amsterdam ten slotte voor de op
stand gewonnen moeten geven. Daar hadden kort daarop de regerende stadsbestuur
ders hun taak op het raadhuis aan vernieuwingsgezinde figuren moeten afstaan. De
katholieken zagen een en ander met zorg aan. Oranje had begrip voor hun vrees en
kwam, om verder onheil te voorkomen, met een zeer vooruitstrevend voorstel: overal
waar in de steden honderd gezinnen erom vroegen, zou voor hen een kerk worden in
geruimd; maar dan behoorde ook in de Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse steden waar
de calvinisten de katholieke diensten verboden, kerken te worden teruggegeven. On
danks de godsdienstige rivaliteit bleef de neiging om zich tegen de Spaanse politiek te
verzetten vrij algemeen. In Gelderland, Overijssel en Groningen evenwel toonde zich
de meerderheid der bevolking terughoudender. De Staten van deze gewesten waren
ook niet direct bereid in de financiering van de oorlogvoering bij te dragen.

Tegen deze achtergrond zullen we allereerst de bevrijding van Kampen in juli
1578 bezien.

De Kamper magistraat in tijden van beproeving
In deze studie komt, zoals is aangekondigd, het beleid van de Kamper magistraat

tijdens drie zorgelijke oorlogsjaren van de opstand tegen Spanje centraal te staan.
Daarom zal ik dit hoofdstuk beginnen met de samenstelling en de wijze van verkie
zing van het stadsbestuur en van de daarbij nauw betrokken gezworen gemeenten.
Voorts komen aan bod de problemen waarvoor met name de "Eersame Heren" zich in
de onmiddellijkvoorafgaandejaren geplaatst hebben gezien.

DeKamper magistraat bestond in de zestiende eeuw uit achttien personen, die al
lemaal burgemeester werden genoemd.Van hen vormden er twaalf als schepenen de
stedelijke rechtbank; de overige zes waren gewoonraadslid zonder meer. De schepe
nen dienden in de regel telkens vooreen ambtsperiode van tweejaar, waarna ze gedu-

151



rende een jaar enkel als raadslid een kalmor aandeel in het bestuur hadden. Tevens
namen de schepenen twee aan twee, bij toerbeurt van twee maanden, de taak van "re
gerend" burgemeester waar. Beide burgemeesters "in der tijt" presideerden zowel de
zittingen van het gerecht als de vergaderingen van de totale raad. Hun was in de laat- '
ste hoedanigheid ook het dagelijks bestuur van de stad opgedragen. De raad vergader
de niet alleen periodiek, maar eveneens als de regerende burgemeesters het nodig
achtten. De verkiezing of "keur" van de stedelijke raad yond naar oud gebruik op de
eerste zondag na Driekoningen (6 januari) plaats en bestond voornamelijk uit het aan
vullen van vacatures in de magistraat als geheel "), Dat was een handeling die de bur
gemeesters krachtens gewoonte lang zelfverrichtten, en dat gebruik wordt altijd aan
geduid met cooptatie.

De leden van het bestuurscollege kwamen steeds voort uit de rijkste families in de
stad. Die families hadden hun vermogens verdiend in de rivier- en de zeevaart 14), ofze
trokken ruime inkomsten uit vergaard ofgeerfd grondbezit, in de wijde omtrek van de
stad gelegen. In de regel waren de stadsbestuurders tot zo'n niveau van welstand ge
komen, dat zij waarschijnlijk al meer en meer de rederij ofhet grondbeheer aan fami
lieleden of aan zaakwaarnemers overlieten om zich zodoendeongestoord op de magi
stratuur te kunnen toeleggen. Het trok hen aan invloed te verwerven, macht uit te
oefenen en respect te verkrijgen door zich dagelijks geheel aan de stadszaken te wij
den. Een ambitieus raadslid kon hier in Kampen zeker wel aan zijn trekken komen;
politiek en commercieelwas de stad gelnteresseerd in een gebied dat zich uitstrekte
van de Oostzee tot Lissabon in Portugal, van Keulen over de grote rivieren tot Londen
en het Noorse Bergen toe. Vooreen dergelijke loopbaan strekten een goedeopvoeding
en een redelijke ontwikkeling vanzelfsprekend tot aanbeveling. De mannen van de
raad zullen in hun jonge jaren toch zeker de plaatselijke parochieschoolhebben door
lopen. Misschien hebben sommigen zelfs aan een of andere universiteit een studie in
de artes liberales voltooid.Zulke gestudeerde lieden vallen evenwel niet in de raads
lijsten te onderscheiden; wel de enkeling die in een verdergaande en gespecialiseerde
rechtenstudie de graad van licentiaat ofvan doctor had behaald. En zo'n opleiding tel
de in een kleine gemeenschap, waarvan een groot deel zijn eigen naam nog niet eens
kon schrijven. Heel gemakkelijk ookkon dat gezagdragend puik der burgerij in de ver
leiding komen van het stadsbestuur een onderonsje te maken waarbij de heren het be
lang van de eigen coterie stelden boven dat van de hele stadsbevolking. Want zaten de
"raadsvrienden" - zo noemden de burgemeesters zich heel collegiaal - eenmaal op het
kussen dan zaten ze er doorgaans vrij stevig.

Toch konden de heren het met hun oligarchische neigingen ook weer niet te gek
maken - absolute zeggenschap roept nu eenmaal weerstanden op, aanvankelijk juist
in die kringen die de bestuurders in welstand het meest nabijkwamen. Nu was het in
Kampen sinds het begin van de veertiende eeuw zo gesteld, dat de raad bij sommige
beraadslagingen burgers betrok. AIleenvalt niet te onderscheiden ofdat overlegvoort
kwam uit behoefte van bovenaf dan wel uit argwaan van onderop. Toch lijkt het, ge
zien de historische ervaring in andere steden, het meest op een in oorsprong ongo
vraagde bemoeienis der stadsburgers. Deze aanvaarde mede-overleggers kwamen er
telkens aan te pas als de raad stond voor belangrijke zaken, zoals bij het beheren der
stedelijke financien, bij het aanbrengen van veranderingen in het stadsrecht ofbij het
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uitzetten van de politieke koers in tijden van spanning. Ze werden eerlang als een
"gesworen gemeente", ingesteld, dat wil zeggen: ze waren bij hun activiteiten door de
magistraat aan een eed gebonden en ze konden niet op eigen gezag vergaderen 15).

Een eeuw later zien we af en toe ookde wat kleinere kooplieden en de gegoedeam
bachtslieden in bepaalde vergaderingen op het raadhuis verschijnen. Dit waren meer
de woordvoerders van de bescheiden burgerij die aldus naast de oudste gezworen ge
meente werden opgeroepenen eveneens onder ede gezet 16). Beide adviserende, en ook
controlerende collegeskregen ten slotte een min of meer afgebakende taak in de be
leidsbepaling en de bestuursuitoefening toegewezen.Beide gemeenten staan in de ste
delijke papieren doorgaans als de "gemeenten groot en klein" genoteerd.

Tot 1519vulde de raad zichzelfop de zondag na Driekoningen door cooptatie aan.
De kandidaten werden uit de grote gemeente genomen; en het was eveneens de raad
die deze leerschoolvoor een loopbaan ophet raadhuis oppeil hield. De grote gemeente
bestond van het begin afuit 24 personen, gelijkelijk verdeeld over de vier "espels"(wij
ken) van de stad. Wasje eenmaal onder het getal van die viermaal zes personen opge
nomen, dan maakte je er voorje leven deel van uit, tenzij je op de traditionele keurdag
goed werd bevonden naar de raad op te schuiven en naar goed gebruik meteen een
plaats in de schepenbank in te nemen. De regenten gaven bij het voltallig maken van
de raad voorkeur aan zonen en kleinzonen van hun overleden ambtgenoten. De be
voorrechte teIgen uit de aanzienlijkste families doorliepenvrij snel de grote gemeente,
wat de gemeenslieden zonder zulke profijtelijke relaties nogal eens moet hebben ge
stoken.

De kleine gemeente was aan het eind van de vijftiende eeuw op 24 leden komen te
staan. Deze instelling representeerde op haar beurt niet de vier espels elk afzonder
lijk. maar de burgerij in haar geheel. De samenstelling van zowelde kleine als de gro
te gemeente miste iedere vorm van democratie, want beide collegeswerden jaarlijks
op de zaterdag na Driekoningen door de magistraat overeenkomstig de in het afgelo
pen dienstjaar ontstane vacatures aangevuld,

Op den duur was de burgerij er niet langer tevreden mee, dat de magistraat aIleen
gebonden was aan een zekere medezeggenschap van de gemeente bij de besluitvor
mingoEr is meer en meer aanstoot genomen aan de beslotenheid van het stadsbe
stuur. Dat collegewas in feite een erfraad - eenmaal daarin gekozen zat je er voor je
verdere leven in en hadje vrijwel de zekerheid naje dooddoorje zoonte worden opge
volgd.Die toestand werd bestendigd doorhet toepassen van cooptatie bij de raadskeur
en door het aanvullen van de grote gemeente door de raad, waarbij bepaalde jonge
mannen gemakkelijker dan andere kandidaten voor een glanzende carriere werden
voorgesorteerd. Nogal wat bekwame burgers van maatschappelijk aanzien en met be
stuurlijke aspiraties zagen zich bij die praktijk elkjaar opnieuw uitgesloten, omdat ze
niet tot de heersende coterie behoorden. Om daar verandering in aan te brengen zou
de verkiezing van de grote gemeente aan de raad ontnomen moeten worden en zou de
aanvulling van de raad op een ofandere manier aan de gemeenten moeten komen.

In 1519 is er echt verzet tegen de traditionele verkiezingspraktijken uitgebarsten.
De directe aanleiding was het financieel wanbeleid van de raad. Verder gaf in het bij
zonder de te geringe waakzaamheid van de grote gemeente eveneens reden tot kritiek.
Ontevreden gildemeesters en kooplieden hebben toen op eigen initiatief twee nieuwe
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gemeenten gekozen. De burgeractie ontnam aan de magistraat korte tijd diens uitslui
tend recht van samenstelling der beide colleges. Van bijzondere betekenis was, dat de
gemeenten zich toen in een moeite door in het bezit hebben gesteld van de keur van
schepenen en raden 17).

Tochslaagde de raad drie jaar later erin zijn gehavend gezagvoor een deel te her
stellen, want die kreeg opnieuw de verkiezing van de grote en kleine gemeenten in
handen. Maar de "Eersame Heren" konden zich niet voor een tweede maal het recht
van cooptatie toeeigenen. Voortaan zouden de beide gemeenten volgens een andere
manier de raadsvacatures met nieuwe personen opvullen. Daarbij ging men aldus te
werk: met behulp van een zak met uitgetelde bonen in twee kleuren zouden op de zon
dag na Driekoningen negen "keurnoten" of "keurmeesters" door de gemeenten uit hun
midden worden aangewezen, en wel zes uit de grote en drie uit de kleine. Dezeaanwij
zing door het lot gebeurde in aanwezigheid van de beide burgemeesters "in der tijt",
die de "boonheren"ookeen zuiveringseed afnamen. Daarna werd het verkozen negen
tal in het schepentorentje opgesloten, ten einde - onbereikbaar voor influisteringen -
de toewijding van elk magistraatspersoon in het afgelopen jaar te bespreken en de
man naar bevind van zaken te continueren of te "vergeten".De regenten waren daar
mee niet langer zeker van aanblijven tot hun levenseinde; ze hadden rekening te hou
den met die kritische terugblik. Vervolgens wezen de boonheren voor de ontstane
vacatures nieuwe stadsbestuurders uit de grote gemeente aan, en wel zodat dezen zo
veel mogelijk naar ancienniteit naar de raad opschoven 18). Al doende zorgden ze er
voor, dat te nauwe verwantschap met de zittende regenten vermeden werd. De open
gevallen plaatsen in de gemeente werden later in de maand bij een tweede, nu
kleinere verkiezingsronde gecompleteerd.

Deburgerij zal achteraf niet helemaal tevreden zijn geweestmet dezegang van za
ken. WeIwas de impopulaire cooptatie afgeschaft gebleven,wel kon door een ingewik
kelde keur met boonheren een eerlijker toegang tot de raad worden opengehouden,
maar de raad beheerste toch weer de samenstelling van de beide gemeenten. Het ide
aal van de actievoerders van 1519 was geweest, dat de leiders van de gilden en de
schutterij de vacatures in de kleine gemeente zouden vol kiezen en dat deze groep op
haar beurt dat weer bij de grote gemeente zou doen. Maar daarvan was niets geko
men. Voorde raad was het nu helemaal zaak bij elke keur serieus te onderzoekenwie
er zonder gevaar voorhinderlijke kritiek in de gemeenten opgenomenkonden worden.
Het bleef dan ook voor burgers die niet t~t de vriendjes en beschermelingen van de
magistraat behoorden, moeilijk in het blok van 66 raadsvrienden en gemeenslieden
door te dringen. Te verwachten was, dat dezegesteldheidjuist ten tijde van grote poli
tieke veranderingen en van godsdienstige tegenstellingen een bron van onenigheid
zouworden.

De Kamper stadsregering had sedert het begin van de opstand moeilijke jaren
doorstaan. Het verzet tegen Spanje kwam eerst goedop gang in 1572.In dat jaar ver
raste Lodewijkvan Nassau vanuit Frankrijk het HenegouwseBergen. Daarmee bond
hij Alva's legermacht in het zuiden. Dewatergeuzen konden vrijwel ongestoordin Hol
land en Zeeland aan wal komen. En graaf Willemvan den Berg veroverde met een le
gertje van geuzenballingen en Duitse huurlingen in het oosten snel achtereen Doetin-
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chern, Lochem en Zutphen. Vervolgens dwong deze zwager van Willem van Oranje
met voorbijgaan van het beter verdedigde Deventer in augustus Kampen en Zwolle tot
capitulatie; waarna nog Steenwijk, Hasselt en Genemuiden werden ingenomen, en in
westelijke richting Amersfoort en Naarden. Hoewel hij Kampen niet langer dan drie
maanden bezet heeft gehouden, is deze korte episode danig in de herinnering van de
burgerij blijven hangen; want niettegenstaande zijn eerst gegeven belofte van niet te
zullen komen aan de verworven rechten en privileges van de stad, liet de graaf zijn
mannen weldra toch de Sint-Nicolaaskerk plunderen en voor de calvinistische ere
dienst in gereedheid brengen.

De heren van het stadsbestuur kunnen onmogelijk met die wanda ad hebben inge
stemd. In ieder geval werden de volgende dag al twee invloedrijke magistraatsperso
nen gearresteerd en kort daarop vastgezet op het blokhuis te Genemuiden. Ook zal de
samenwerking met de bezetter er niet beter op geworden zijn toen Willem van den
Berg in ruim anderhalve maand tijd eerst de minderbroeders en vervolgens de rest
van de derus, op de Cellebroeders na, uit de stad verbande 19). De graaf meende uit
oorlogsnoodzaakde privileges van de stad opzij te moeten zetten en tussentijds een
vernieuwing van de magistraat te moeten doorvoeren.Daar hijzelfniet in de stad ver
bleef, stuurde hij op 28 oktober zijn provoost met nog drie andere officieren erop af.
Aan de hand van een meegekregen instructie ontsloeg deze nog eens negen dwarslig
gers uit de raad en veertien uit de grote gemeente. Voorts las de provoostde namen op
van de uitverkorenen die, naar men mag aannemen, volgens de graaf wegens hun
houding ten aanzien van de landsheer en de kerk voor de aangebrachte vacatures in
aanmerking kwamen. De commissarissen stuitten bij de uitvoering van hun opdracht
op een luid, eenstemmig protest van raad en gemeenten. Men wilde de schending van
de traditionele verkiezingsprocedure niet aanvaarden; men stoorde zich eraan, dat on
der de nieuwgekozenen personen voorkwamen die op grond van bloedverwantschap
met de gecontinueerde raden of wegens het ontbreken van het ver~iste burgerschap
niet acceptabel waren. Een verzoek omuitstel voor een persoonlijk onderhoud met de
afwezigegraafwerd doorde provoostgeweigerd;het zou deze alleen maar in hogema
te ontstemmen. Hij verzekerde, dat de stad bij terugkeer van vredige tijden onmiddel
lijk in haar vrije keur zouworden hersteld. Daarin hebben raad en gemeente maar be
rust.

Doch de onrust begon opnieuw toen de nieuwgekozenen voor raad en gemeenten
na oproepin de raadzaal verschenen. Zelfszij protesteerden tegen hun benoeming, en
toen dat niet hielp, vroegen zij samen met de gecontinueerden om ontheffing uit hun
burgereed; ze hadden immers daarbij gezworende oude stedelijke rechten en gewoon
ten te zullen handhaven. Pas toen ze van die eed waren ontslagen, hebben ze wel de
bijzondere eed voor schepen, raad en gemeensman kunnen doen 20).

Tot een protestantisering van het stadsbestuur is het bij die gelegenheid bepaald
niet gekomen,en wel omde doodeenvoudigereden, dat er toen nog te weinig hervorm
den waren die een stedelijke bestuurstaak op zich konden nemen. De raad kreeg elf
nieuwkomers, de grote gemeente veertien en de kleine gemeente, waarvan de vernieu
wing aan de pas samengestelde raad werd overgelaten, slechts vier. Dat waren er dus
29 op het geheel van 66 mannen in raad en gemeenten. Het valt trouwens ook,op een
enkele uitzondering na, niet te onderscheiden wie er toen al hervormd genoemd kon
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worden of aIleen anti-Spaans. Je komt er niet helemaal uit door de namen van de ge
kozenen of die van hun familieleden op te zoeken in de lidmatenlijsten van de gerefor
meerde gemeente, die trouwens pas in 1579 is gesticht. Want bij succes weetje in het
ene geval nog niet wanneer de bekering nu juist tot stand is gekomen: pas in '79-'80 of
al zo'n zeven a achtjaar eerder; en in het tweede geval blijft het nog onzeker hoever de
persoon in kwestie zelf ook daadwerkelijk is meegegaan. Waarschijnlijk is het aantal
echte gereformeerdgezinden dat gekozen werd, niet hoger te stellen dan negen, van
wie er twee in de raad kwamen 21). De duidelijke protesten ten overstaan van Van den
Bergs commissarissen geven aan, dat we de nieuwe schepenen, raden en gemeenslie
den evenmin als hun gecontinueerde collega's heus niet allemaal als spontane sym
pathisanten met de bezetter kunnen beschouwen. De grote meerderheid liet zich te
gen wil en dank en onder dreigementen in een onwettige positie drukken. Dat moet de
bezetter toch weinig voldoeninghebben gegeven.

Willemvan den Berg heeft op de nadering van Alva's zoon,don Frederik, op 19no
vember inderhaast de stad verlaten. De Spanjaard was na de capitulatie van Lodewijk
van Nassau te Bergen aan een strafexpeditie naar het noorden begonnen, waarbij
vooral Mechelen en Zutphen met uitmoording en plundering zijn gestraft. Onmiddel
lijk hebben de door de geuzen in Kampen aangestelde burgers hun overheidsfuncties
voorzichtigheidshalve opgegeven. En de voorheen uitgesloten magistraatspersonen
keerden zo snel mogelijk op het raadhuis en in hun ambt terug 22). De stad bleef door
tijdig contact met don Frederik voorvergelding gespaard.

Maar toen 6 januari 1573naderde, verlangde Alva via de stadhouder weI gemfor
meerd te worden op het punt van de jaarlijkse magistraatsvernieuwing. Ook was de
landvoogdvoornemens een doorhem aan te wijzen persoon de keur te laten bijwonen.
Het schijnt, dat alle drie de IJsselsteden van Overijssel voor een dergelijk toezicht in
aanmerking kwamen. Daar Kampen met zijn keurdag het eerst aan de beurt was,
heeft de stad het initiatief genomen tot een "muntlicke communicatie" met Deventor
en Zwolle in het klooster Windesheim. Er was blijkbaar behoefte ommet elkaar een
gelijke gedragslijn ten opzichte van deze inbreuk op de stedelijke voorrechten af te
spreken 23). Maar men zal weI tot het inzicht zijn gekomen, dat tijdens dat stadium
van het Spaanse machtsvertoon protest beter kon worden uitgesteld.

De reden van Alva's belangstelling was, dat hij alle zekerheid wilde hebben, dat aI
leen zuivere katholieken op de raadskussens terecht zouden komen. Tot controleur
voor de Kamper keurdag wees hij de kanselier van Overijssel, Boldewijn van Roon,
aan. Die arriveerde op de zaterdag na Driekoningen te Kampen en gaf ophet raadhuis
te kennen, dat hij zich de volgendedag bij de keurmeesters zou voegenom "denselven
te spreken voer ende al eer sie den personen, den sie tot scepenen ende raedt kiesen
wurden, solden laten afflesen" 24). Uit deze passage zouje kunnen afleiden, dat de kan
selier zich met de negen boonheren in het schepentorentje wilde laten opsluiten. En
deze inbreuk op de stadsprivileges hebben de heren van de raad zich laten welgeval
len. Maar in de volgendejaren is wegens het protest van de magistraat weinig van de
ze controle van bovenaf overgebleven.

Nogv66r de raadsvernieuwing van januari 1573heeft men een opmerkelijke wijzi
ging in de verkiezingsnormen aangebracht. Die hangt ten nauwste samen met de poli
tieke behoefte van die tijd. We hebben al gezien, dat graaf Willem van den Berg, on-
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verschillig voor de Kamper gebruiken, bij het aanwijzen van nieuwe magistraatsper
sonen en gemeen'llieden niet op mogelijke familierelaties met de zittende leden van de
stedelijke colleges heeft gelet. Maar die onregelmatigheid werd nu, zelfs onder de. ge
wijzigde omstandigheden, gelegaliseerd door de officieel vastgelegde bepaling, dat
voortaan volle neven naast hun ooms in de raad en eveneens in beide gemeenten geko
zen konden worden. Niettemin mocht een schoonzoon niet tegelijkertijd met zijn
schoonvader in de raad zitting hebben; ze konden wel samen deel uitmaken van de ge
meenten, en ook kon de een lid Van de raad en de ander lid van een van beide gemeen
ten zijn 25). Dezeverandering doet ophet eerste gezicht, na het protest van 28 oktober
1572, zonderling aan. Ze kan dan ookniet anders dan als een noodmaatregel worden
verstaan; zowerd namelijk in de slotformulering vastgelegd, dat ze gold "tot des Rae
des ende der gesworen Meenten wederseggen oft veranderen nae gelegentheit des
tijts". Ze is kennelijk ingevoerd om het blok van 66 stadsbestuurders en gemeenslie
den degelijk katholiek te houden. Onmiskenbaar werd erop gerekend, dat juist onder
linge familieband de gewenste controle op de godsdienstige zuiverheid en de politieke
betrouwbaarheid zouversterken.

In de vernieuwde raad van 1573waren negen van de elf leden die de geuzenaan
voerder niet welgevalligwaren geweest, opde raadskussens teruggekeerd. Vijfjaar la
ter telde de raad nog zevenmannen die tegenover Van den Berg enig karakter hadden
getoond. Ik noem ze hier bij naam, omdat ze in het verdere verslag der gebeurtenissen
nogvan belang zijn: Jorgen van Haersolte, Arent toe Boecop,SymonGlauwe Jzn, Con
raedt van der Vecht, Geert van Endoven, Kaerle Knoppert en Jacob Claesz.

In de raad werd evenwel een geuzencollaborateur-tegen-wil-en-dank uit de grote
gemeente gekozen;daarnaast kwamen er acht gemeenslieden van v66rde tussentijdse
verandering van oktober in. In de grote gemeente zijn tussen '73 en '78 toch nog twaalf
oktobermannen gehandhaafd ofiets later herkozen. En dat wijst erop, dat er in Kam
pen geen doldriftige vervolgingvan geuzenhandlangers heeft plaatsgevonden.

In de jaren '73 tot '78 geraakte Kampen in snel dalende lijn in financielc moeilijk
heden, die tot een totale uitputting leken te leiden. Sinds de oorlogshandelingen van
het jaar 1572was om te beginnen de zeehandel hier komen stil te liggen; en de stads
boeren waren doorvorderingen een groot deel van hun veestapel kwijt geraakt. Maar
de grootste narigheid moest nog komen. Gedurende de beginfase van de Opstand werd
de strijd, in tegenstelling tot later, met hinderlijke ruwheid gevoerd en de inlegering
van een garnizoen van huursoldaten betekende voor de ontvangende stad gewooneen
ramp: die manschappen hielden er namelijk een heel vrijgevochten levensstijl op na;
die waren gewooneen slordige nasleep van vrouwen, knapen en kinderen, en ookvan
marketenters en zoetelaars mee te brengen. DonFrederik had hier liefst twee vendels
Hoogduitse landsknechten onder bevel van een zekere Nicolaus Polweiler achtergela
ten. Aldus zat Kampen, alles bij elkaar, langdurig met meer dan duizend ongenode
gasten opgescheept 26). En dat gerekend op een stadsbevolking van ruim zesduizend
inwoners, ofmisschien zelfs nog minder. Dit drukkend lot komt heel goed uit in twee
ernstige verzoekschriften van de Kamper magistraat aan de hoge overheid te Brussel
uit 1573en '74 27).

Het stadsgebied binnen de muren was na de aanzienlijke uitleg tussen 1470 en
1500 nog maar voor tweederde deel volgebouwd28). Op de nadering van don Frederik
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eind '72, wiens troepen te Mechelen en Zutphen onmenselijk hadden huisgehouden,
had een aantal nerveus geworden burgers Kampen ijlings verlaten. Daardoor waren
in het bebouwde gedeelte van de stad een groot aantal woningen leeg komen te staan.
Er werd destijds in een rapport aan de toenmalige stadhouder van Overijssel opgege
yen, dat eenderde van alle huizen geen bewoners meer had 29). Dat lijkt aan de hoge
kant, want dan zou, globaal genomen, de bevolkingvan ruim zesduizend tot een vie
reneenhalfduizend zijn teruggelopen. Misschien heeft het stadsbestuur bij de opgave
wat overdreven om zijn verzoek om voorspraak bij het centraal bestuur te Brussel
meer kans te geven.Demeerderheid van die verlaten stadshuizen moeten we ons ove
rigens niet al te ruim van afmetingen voorsteIlen 30). Maar voor zover deze onderko
mens daartoe geschikt werden bevonden, is er een deel van het binnengevoerde garni
zoen in ondergebracht, want kazernes kende men toen nog niet. De rest van de
soldaten kreeg inkwartiering bij de burgers. In evenredigheidmet beschikbare ruimte
en welstand kreeg men een tot drie soldaten toegewezen.Maar daar waren de gasthe
ren nogniet klaar mee, want de ingekwartierden brachten natuurlijk hun eigen, even
min welkomeaanhang mee, die ookweer zijn bijzonderewensen en noden had.

De burgerij verarmde zienderogen. De minderdraagkrachtigen kwamen vanzelf
sprekend het eerst in de problemen, want ze konden de zorg voor beddegoed,brand
stof, licht en levensmiddelen al gauw niet meer aan. Er ontstond een wanhopige situ
atie, waardoor de stadsregering op steeds groter schaal de meest gedupeerden
financieel te hulp moest komen. Ondertussen vielen de woningenvan de gevluchte ei
genaren ergerlijk ten prooi aan de sloopzucht der tijdelijk ondergebrachten: in korte
tijd werd achteloos het houtwerk van zolders, deuren, kozijnen en schuttingen opge
stookt. En als deze onderkomens ten slotte onbewoonbaarwaren geworden,moest el
ders in de stad opnieuwwoongelegenheidworden gevorderd. Ret is te begrijpen, dat
wie ookmaar van de burgers kans zag om met de zijnen zonder al te veel risico uit
Kampen weg te komen, van de gelegenheid gebruik maakte. En door die uittocht nam
de lastendruk op de achterblijvende burgers nogweer toe.

In de algemene klaploperij gaf Polweiler, zolang hij zelfmet zijn "hoffgesin"in de
stad vertoefde, de toon aan, en anders wel de door hem achtergelaten bevelhebber.De
heren lieten zich op de pof brood, vlees, wijn, bier, boter, specerijen en andere mond
kost leveren. De vleeshouwers, de bakkers en de brouwers werden, zodra zij tegen de
gedwongen leverantie op krediet protesteerden, door hun onvriendelijke militaire
clientele gemolesteerd. Ret stadsbestuur stond immers uiteindelijk voor alle gemaak
te schulden garant! Ret had er maar voor te zorgen, dat er genoegazijn, olie en zout in
de stad aanwezig was; daarbij kwam nog de wekelijkse aanvoer van zestig tot tachtig
manden turf. Op deze leveranties werd geen accijnsbetaald, zodat de magistraat dub
bel nadeel opliep.Vervolgensmaakte de garnizoenscommandant ruim en vrij gebruik
van stadsboden. Tevens had hij met zijn staf de beschikking over meer dan zestig rit
en wagenpaarden, waarvoor hooi in de wijde omtrek moest worden aangekocht. En
dan was de magistraat verplicht geworden vier vissersboten en vier andere schuiten
voorde verdediging en bewaking van de rivierzijde uit te rusten; en de bevelhebber re
kende erop dat er steeds genoegscheepsvolkvoorhem klaar stond.

Dejaarlijkse stadsinkomsten liepen bovendien nog verder terug doordat de stads
boeren wegens sterfte onder het vee en door rekwisities niet in staat waren pacht te

158



betalen. Vele stadslanderijen bleven in die jaren ook onverpacht, evenals de viswate
reno De magistraat was derhalve genoodzaakt geld op onderpand van stadsgoederen,
ja zelfs op het bezit van burgers te lenen. Op het raadhuis geloofden de regenten ei
genlijk tegen beter weten in, dat de hoge overheid de stad binnen afzienbare tijd van
haar lasten zou verlichten en dat zij de Kamper gemeenschap op die manier voor
"gruntlicke onderganck ende verderffnisse" zou sparen. Het is dan ook geen wonder,
dat de stedelijke rekeningen een schrikbarende stijging van jaarlijkse uitgaventotalen
te zien geven - ze verdubbelden in een periode van vijf jaar. De magistraat kon de
boekhouding alleen in evenwicht houden door jaar op jaar grote leningen af te sluiten
en door de accijnzen te verhogen. Daar Brussel op het punt van het onderhoud en de
betaling der troepen de stad geheel aan haar lot overliet, en daar tegelijkertijd de
scheepvaart door de Hollandse blokkade op de Zuiderzee blijvend te lijden had, gleed
Kampen, zo te zien, naar een volledig bankroet af.

Met de algemene muiterij van de Spaanse troepen in 1576, gewoonlijk aangeduid
als de Spaanse furie, is Kampen zijn garnizoen niet kwijt geraakt. Evenzo Deventer
niet. Nu bevonden er zich toen in deze twee belangrijke IJsselsteden evenwel geen
Spanjaarden, maar Duitsers, of zoals men destijds zei: Hoogduitsers. En beide garni
zoenen stonden, sinds de verdrijving van graaf Willem van den Berg uit de IJssel
streek, onder bevel van de reeds genoemde Polweiler. De krijgsoverste beschikte in
Kampen over twee en in Deventer over drie vendels. Die inlegering heeft zowel de des
betreffende steden als het gewest Overijssel in een moeilijke positie gebracht; want
hoewel Polweilers manschappen niet aan het muiten sloegen, bleven ze gewoon in gar
nizoen liggen; ze lieten zich ter plaatse zo goed mogelijk onderhouden en hi elden de
Spaanse zijde. Ze waren, zoals van niet-Spaanse huurlingen was te verwachten, erop
nit, met de IJsselsteden als vuistpand, de situatie geheel ten eigen voordele uit te bui
ten. Daardoor was het voor Overijssel moeilijk om in die eerste periode na Requesens'
dood de eigen opstelling te bepalen.

De Staten van het gewest bestonden uit de ridderschap van de kwartieren Salland,
Twente en VoUenhove, en vervolgens uit de stemhebbende steden Deventer, Kampen
en Zwolle. Zowel de adel als het stedendrietal bracht elk drie stemmen op de gemeen
schappelijke vergaderingen of "landdagen" uit. Theoretisch gezien hielden beide be
standdelen elkaar in evenwicht; in de praktijk evenwel hadden de steden een aanzien
lijk overwicht, daar zij gewoon waren met de landdrosten in het klooster Windesheim
aparte voorvergaderingen te houden, waar de eigenlijke beslissingen werden genomen
31). Sinds 1576dus waren Deventer en Kampen niet geheel vrij in hun deelnemen aan
de Windesheimer bijeenkomsten en aan de landdagen; ze hadden rekening te houden
met de luimen van de bezettende macht binnen hun poorten. Zolang deze omstandig
heid aanhield, kon natuurlijk de ridderschap zich iets meer doen gelden. Nu heeft
Overijssel zich wel onder leiding van zijn stadhouder Gillis van Barlaymont, baron
van Hierges, voor het vertrek der Spaanse troepen uit de Nederlanden en voor de Pa
cificatievan Gent kunnen uitspreken, maar met het uitdrukkelijk voorbehoud,dat men
niet aan de gehoorzaamheid aan de landsheer wilde tornen en dat men de oude religie
onverkort wildehandhaven 32). Deventer en Kampen konden aanvankelijk geen openlij
ke instemming betuigen; die moesten zichbij tijd en wijle zo stil mogelijkhouden - een
politieke houding waar de ridderschap en de stad Zwollebegrip vooropbrachten 33).
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De Overijsselse Staten hebben omstreeks de jaarwisseling van 1576177 nog ge
tracht door directe onderhandelingen met de garnizoenen tot een overeenkomst te ko
men. Dezepogingliep op niets uit. Niettemin konden afgevaardigden uit Deventer en
Kampen ongehinderd aan de Overijsselse landdagen blijven deelnemen. Die geweste
lijke vergaderingen werden in dat stadium niet langer volgens gewoonteom beurten
in een der drie steden ofooknog elders gehouden. Ze vonden voorlopigbij voorkeur in
Zwolleplaats. Verder onderhielden de bezette steden eveneens normaal contact met
de drosten van Salland, Vollenhoveen IJsselmuiden 34). Deventer en Kampen hadden
er tevens het grootste belang bij in verbinding te komen met de centrale overheid te
Brussel. Nu had Overijssel tot dan toe weinig aanhankelijkheid voor het groter staat
kundig geheel van de Bourgondisch-Habsburgse huismacht in de Nederlanden be
toond. Ret gewest had ooknog nooit een delegatie naar de vergaderingen van de Sta
ten-Generaal afgevaardigd 35). Maar ditmaal werd het toch van belang in meer direct
overlegmet de andere provincien en de Raad van State te treden omzodoendede ver
wijderingvan deDuitse garnizoenen uit deNederlanden tot stand te brengen. Ret leg
gen van dat contact met Brussel kan zelfs nogwel met instemming van Polweiler zijn
ondernomen, want welk bezwaar zou deze ertegen hebben kunnen maken zolang het
er in de eerste helft van 1577naar uitzag, dat de katholieke meerderheid der Neder
landse gewesten tot samenwerking wenste te komen met de door Philips II gezonden
landvoogd don Juan? Zelfs leek het er even op, dat de landsheer op de een of andere
wijze met de Pacificatie instemde. Toen dan eerst hebben de magistraat en de beide
gemeenten van Kampen gemeend zich eenparig in het kader van de Pacificatie achter
de Staten-Generaal te kunnen scharen 36). Een opmerkelijk feit, dat in gedachte dient
te worden gehouden. Ook Deventer zal ongetwijfeld eenzelfde besluit hebben geno
men. Zovalt het te verklaren, dat de gezanten uit beide gedupeerde steden naast die
van de ridderschap in die eerste Overijsselse deputatie naar de Staten-Generaal te
Brussel meereisden, alwaar in 1577vrijwel doorlopendde vergaderingen van de Ge
nerale Unie werden bijgewoond.

Toen don Juan zich op 24 juli 1577bij verrassing van Namen meester maakte en
hij zich daarmee zelfs voor de katholieke gewesten onbetrouwbaar betoonde, deden
zich de gevolgenvan die daad ook in Overijssel gevoelen,want Polweiler en zijn ven
dels te Deventer en Kampen hebben zich toen onmiddellijk voor don Juan verklaard.
Sindsdien was redelijk overlegmet de garnizoenen zo goed als onmogelijkgeworden.
Bovendien leek elk uitzicht op financiele hulp van de zijde der Staten-Generaal hope
loos verstoord. Nu kon de knevelarij door de bezetters eerst goed beginnen; de ver
standhouding met de burgers en geestelijken behoefdeniet langer te worden ontzien.
Zogebeurde het, dat het garnizoen van Kampen in augustus opvoorbeeldvan dat van
Deventer verhoging van de wekelijkse betaling van de magistraat eiste. De raad hier
weigerde aan die eis te voldoen. De Deventer magistraat had evenwei tegen de af
spraak toegegeven 37). Kampen stond er toen materieel bijzonder slecht voor;het leed
niet aIleen onder het verval van de handel, maar het had dat voorjaar ooknog schade
opgelopen door dijkdoorbraak en overstroming van het omliggende gebied 38). Ret
Kamper stadsbestuur werd onder druk gezet; het garnizoen beroofdede buiten de mu
ren liggendevrouwenkloosters van Brunnepe en Den Oort van hun koeien en slachtte
er een deel van. Vijfdagen later hebben de soldaten v66rhet raadhuis drie met schroot
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geladen kanonnenopgesteld: twee naar beide richtingen in de Oudestraat en een in de
richting van de Broederstraat. Dat beloofde al niet veel goeds! En ongeveer drie weken
daarna hebben ze heel vroeg op een morgen alle belangrijke kruispunten, bruggen en
pleinen in de stad bezet en vervolgens de burgers bij trommelslag opgeroepen om al
hun wapens in te leveren. Na al dat machtsvertoon heeft de magistraat ook op .het
punt van de uitbetaling moeten toegeven. Onderwijl hadden de genoemde kloosters
wel het restant van hun vee teruggekregen, maar de stedelijke gemeenschap bleef aan
talrijke kwellerijen bloot staan 39).

Dan was er voorts nog een ander probleem. Stadhouder Hierges was niet langer in
zijn functie te handhaven; hij was namelijk metterdaad bij de verrassing van Namen
betrokken geweest 40). Er zou dus een ander moeten komen omOverijssel van die hin
derlijke garnizoenen in Deventer en Kampen te verlossen. Demerendeels staatsgezin
de ridderschap en de drosten hebben toen in oktober op een landdag te Zwollevoorge
steld de Staten-Generaal te verzoeken George Lalaing, graaf van Rennenberg, als
opvolgervan Hierges te benoemen 41). Deze was al in voorgaande maanden tot stad
houder van Friesland, Groningen en Drente aangesteld. Demal}stamde uit een aan
zienlijk Zuidnederlands geslacht, was degelijk katholiek, maar wel met een christe
lijk-humanistische, Erasmiaanse inslag. Hij voelde zich geestelijk sterk verwant aan
Willemvan Oranje, de voormaligevriend van zijn oudere, al in 1568overleden broer.
Men wist, dat de graaf een voorstander was van een godsdienstpolitiek die vrede tus
sen de verschillende geloofsopvattingenwilde brengen 42). Hij leek qua karakter, in
zicht en relaties de aangewezen persoon om in dit gewest, dat zovoorzichtigin het al
gemeen verzet meeging, de leiding van het bestuur op zich te nemen. De
Staten-Generaal waren geheel bereid Rennenberg in het Overijssels gouvernement,
gecombineerdmet dat van het Duitse Lingen, te benoemen,wat dan ookin november
gebeurd is 43).

Maar nu bleek, dat Zwolleachterafniet zoenthousiast voor de benocmingwas. De
stad zag de benoemde als een beschermeling van Oranje en bleef op de landdag van
april '78 naar uitvluchten zoeken 44). Ze chicaneerde voornamelijkwegens de vertoon
de aanmatiging van het benoemingsrecht door de Staten-Generaal bij ontstentenis
van de landsheer 45). DeRaad van State was als hoogste instantie namens de vorst in
de Nederlanden wegens zijn houding in het conflictmet don Juan gepasseerd. Derhal
ve wenste Zwollemet de erkenning te wachten tot Deventer en Kampen bevrijd waren
en de drie steden zich, zoals het formeelbehoorde,gemeenschappelijk konden uitspre
ken. Nu had Kampen zich in oktober echter al officieuspositieften opzichte van Ren
nenbergs benoeming opgesteid 46), maar de stad had rekening houdend met haar be
zetting geen openlijke verklaring kunnen afgeven. En op dezeIfdemanier bleven ook
besluiten over aansluiting bij de tweede Unie van Brussel (van 10 december '77), het
tot vijand verklaren van don Juan, de aanvaarding van aartshertog Matthias tot gou
verneur-generaal en van de prins van Oranje tot diens luitenant-generaal hier in
Overijssel hangende.

Onder die bedrijven door nam Rennenberg wel de verdrijving der Duitse vendels
vrij gauw ter hand. De pogingenomvertrek doormiddel van diplomatieke druk en on
derhandeling tot stand te brengen hadden niets opgeleverd. In november '77 hadden
de Staten-Generaal de keizer van het Duitse Rijk verzocht omPolweiler tot aftocht te
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gelasten 47). Dit verzoek is nog eens in maart '78 herhaald; overigens zonder resultaat.
Onderwijl probeerde men de brands chatting van het platteland door de gelsoleerde
garnizoenen af te kopen, maar Overijssel kon te weinig bieden: het gewest was totaal
uitgeput; en de Generale Unie leverde ookde nodige financien niet. Vandaar dat Ren
nenberg wel tot gewelddadigeactie moest overgaan.

De Kamper magistraat zal ook met die mogelijkheid rekening hebben gehouden.
De noodwas hoog.Vele burgers hadden de stad al verlaten om zich elders een nieuw
bestaan op de bouwen. Op de beide achtereenvolgende keurdagen van januari 1578
bleken er voor de vacatures in beide gemeenten en in de raad zelfs niet genoeggekwa
lificeerde kandidaten beschikbaar. Vandaar dat men besloot de raad in te perken van
achttien tot veertien personen en beide gemeenten van vierentwintig tot elk twintig.
Als reden voor deze vermindering werd aangevoerd: "vermitz die Stadt tot deser tijt
alsoe verlopen [is],dat men gien groten koer hebben kan" 48). Zobleefnadien het stads
bestuur in handen van de volgendemagistraatspersonen: Jorgen van Haersolte, Arent
toe Boecop,Symon Glauwe Jzn, Conraedt van der Vecht, Geert van Endoven, Kaerle
Knoppert, Jacob Claesz, Johan toe Boecop(een neefvan Arent), Symon Glauwe Gzn,
Henrick Crachtsz, Herman ter Bruggen, Henrick van Averenck, Symon Kuynretorff
en Johan Roeper.

Van de mannen die destijds in de magistraat met het stedelijk bestuur waren be
last, staken er twee boven hun collega's uit. Dat waren Arent toe Boecopen Conraedt
van der Vecht. Zij vertegenwoordigden Kampen jarenlang naar buiten; zij bezochten
geregeld de vergaderingen van Ridderschap en Steden; en zij bepleitten, indien nodig,
zelfsbij het centrale landsbestuur te Brussel de belangen van hun stad en hun gewest.
Hun activiteiten vallen zonder moeite na te gaan in de Stedelijke Rekeningen en in de
Daguaartboeken, waarin de verslagen van de Overijsselse landdagen staan opgete
kend. ToeBoecopen Van der Vecht hebben, naar het mij voorkomt, in de verwarde bee
ginperiode van de Tachtigjarige Oorlog- zo in de jaren 1568tot 1580 - richting aan de
stedelijke politiek gegeven, en hierbij valt de eerstgenoemde eigenlijk nog weer meer
op dan de tweede.

Debeide burgemeesters waren familie van elkaar; Arent was getrouwd met Agnes
Morre, en Conraedt met haar nichtje Margriete 49). Zoalsmen kan verwachten voordie
tijd waren ze niet aIleen door familiebanden verweven met de Morres, maar ookmet
andere rijke en invloedrijke geslachten uit het Kamper regentenpatriciaat, groten
deels gevormd door de Voornes, Glauwes, DeWolffs,Kuynretorffs en Kroesers, waar
van de voorzaten al in de veertiende en vijftiende eeuw in de magistraat te vinden
zijn.

Arent Dircksz toe Boecopwas geboren in 151650) en had met januari 1578 al ne
gentien jaar zitting in de stedelijke raad. Hij stamde uit een familie van lage Veluwse
adel, die gegoedwas bij Epe, Heerde en Oldebroek.Voorvaderenwaren op den duur in
de stadsbesturen van Elburg en Harderwijk opgenomen 51). Arents grootvader had het
eerste contact met Kampen gelegd door zijn huwelijk met Bette van Holtsende. De
derde van zijn vier zoonsuit dit huwelijk, genaamd Dirck, trouwde op zijn beurt met
een Kamper meisje Mette Kroeser, en vestigde zichmetterwoon hier ter stede, alwaar
hij zich een huis liet bouwen aan de oostzijde van de Oudestraat, het vijfde of zesde
pand vanaf de hoek bij de Bovenkerk. Hij maakte in Kampen al gauw carriere: zo
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werd hij in 1510 lid van de kleine gemeente, in 1516-1518 van de grote gemeente en
was hij vervolgens burgemeester in dejaren 1526-153952). Dirck toe Boecopleefdeniet
aIleen van inkomsten uit grondbezit, maar hij hield zich ookbezigmet handel en zee
vaart, want hij komt voorop een lijst van reders, die in 1537hun beklag doen over het
vasthouden van Kamper schepen in de Sont door de Deense koning 53).

Mij is niet duidelijk geworden ofArent toe Boecopzich eveneens met rederij heeft
beziggehouden; waarschijnlijk heeft hij zichmet grotere toewijding dan zijn vader ge
heel aan de politieke belangen van Kampen gegeven.Daarbij ontpopte hij zich als een
man van grote kennis. Die had hij zich vooral eigen gemaakt door een stelselmatige
studie van de documenten en memorieboeken die in het schepentorentje van het raad
huis werden bewaard. In de loop der jaren heeft hij zelfs een kroniek geschreven over
de bisschoppen van Utrecht, die waarschijnlijk bestaan heeft uit twee delen, waarvan
het eerste, lopend tot 1496, in handschrift bewaard is gebleven 54). Van het tweede
deel, waarin de auteur aan zijn eigen tijd toekwam, resten slechts uittreksels 55). Deze
uitzonderlijke belangstelling wijst evenwel niet op een vroegere, geheel ofgedeeltelijk
voltooidestudie aan een ofandere universiteit, omdat in dejaarlijkse lijsten van magi
straatspersonen zijn naam nooit voorzien is van een predikaat als licentiaat ofdoctor.

Van het begin van zijn loopbaan af werd Arent toe Boecopmeer dan anderen ge
bruikt om de stad naar buiten te vertegenwoordigen. Door zijn kennis, gepaard aan
een steeds grotere ervaring, zal hij na verloop van jaren een scherp inzicht in de poli
tieke verhoudingen zowel op gewestelijk als op landelijk niveau hebben ontwikkeld.
Hij stelde zich kritisch op ten opzichte van het door Philips II gevoerde beleid. Deson
danks bleef hij bij het uitbarsten van de opstand de wettige landsheer trouw. Ook
hield hij vast aan het katholieke geloof.En toen graafWillem van den Berg in augus
tus 1572v66r de poorten van de stad verscheen, beschouwdeArent hem dienovereen
komstig als een rebel. Tijdens het beleg deed hij zich zelfs kennen als de eigenlijke lei
der van de stedelijke defensie, en met tegenzin moest hij zich erbij neerleggen toen
zijn stadgenoten zich na enkele dagen voorovergave uitspraken. Nadat Van den Berg
eenmaal in de stad was binnengelaten, duurde het niet lang ofToe Boecopkwam als
eerste en meest principiele van aIle magistraatspersonen met de bezetter overhoopte
liggen.Aanleiding daartoe was de eis van de geuzenleider om de parochiale hoofdkerk
aan de calvinisten af te staan. De graaf ontdeed zich al begin september van ToeBoe
cop;diewerd in gezelschapvan Conraedt van der Vecht in het kasteel van Genemuiden
opgesloten.De andere negen opposantenwerden pas eind oktober uit de stad gezet.

Na zijn herstel in de magistratuur heeft Arent toe Boecopzich niet op de achter
grond gehouden, zoals weI eens is verondersteld 56). Integendeel, hij bleef even actief
als voorheen. Hij was in '73 zevenenvijftigjaar. Dejaren wogentoen zwaarder dan nu,
maar hij was er zeker de man niet naar om in die rumoerige tijd van de opstand het in
de raad wat kalmer aan te doen.Doorzijn grote ervaring en kennis van zaken moet hij
juist een hoge graad van prestige bij zijn ambtgenoten hebben bereikt - en zo iemand
loopt zo gauw niet voor moeilijkheden weg. Geheel in die lijn is hij op 17 september
1574 voor drie maanden naar Brabant gereisd om te Brussel landvoogd Requesens
over te halen tot het wegnemen van het garnizoen van Polweiler uit de stad, wat niet
tot een resultaat leidde. Op die dienstreis heeft hij verder nog misgewaden voor de
diensten in de geplunderde en in '73 opnieuw gewijde Sint-Nicolaaskerk gekocht. In
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'76 en '77 was hij bij alle belangrijke kwesties betrokken, zoals bij de besprekingen
over de Unie van Brussel, de benoeming van Rennenberg, de eventuele aansluiting bij
de tweede Unie van Brussel en de onderhandelingen met het garnizoen. Die gespecia
liseerde taak in het stadsbestuur en de bezendingen die hij door de Overijsselse Sta
ten opgedragen kreeg, hebben hem heel wat tijd aan reizen en vergaderen gekost.

Conraedt van der Vecht, sinds 1561 in de raad, was een minder indrukwekkende
persoonlijkheid dan zijn aangetrouwde oom, en van hem zijn ook niet zoveel bijzonder
he den bewaard gebleven. Beide mann en zullen in hun vertrouwelijke contacten in fa
miliekring een gelijke visie op de ontwikkeling der gebeurtenissen in de Nederlanden
hebben gekregen. Zij waren door hun talrijke reizen in stadsdienst, door hun relaties
en commissies, door de papieren die zij onder ogen kregen, volop in de gelegenheid de
grote politiek te volgen. Ret ziet er in ieder geval naar uit, dat beiden na de dood van
Requesens geheel met de nationale positiebepaling in de geest van de Pacificatie van
Gent en wat er onmiddellijk op volgde, zijn meegegroeid.

Toe Boecop en Van der Vecht waren goed katholiek en tegelijkertijd zeker niet on
verdraagzaam ten aanzien van protestanten. In hun kring was Erasmus geen onbe
kende. Vooral de vermaarde drukker en boekhandelaar Peter Warnersz in de Broeder
straat had tot voor enkele jaren terug veel bijgedragen tot de verspreiding van werk
van de grote humanist en van diens epigonen 57). Na de verbanning van Warnersz in
1566hadden zijn zoonsWolter en Berend Petersz de drukkerij en boekhandel "In den
Witten Valek"voortgezet. Ookboekverkopers uit den vreemde hadden in de jaren ze
stig hier in de stad openlijk op straat veel officieelverboden geschriften verkocht, en
de magistraat was weinig gewilliggeweest die handel te beletten 58). De huisbibliothe
ken van het Kamper patriciaat moeten dan ookvrij goedvan die lektuur voorzien zijn
geweest. Uit het verslag van de van hogerhand gelaste boekencensuur van 1570 al
hier, weten we dat de boekenkasten bij voorbeeld van Toe Boecopen Van der Vecht
ookwel enige kritische leesstof bevatte 59). Daarvan was sindsdien natuurlijk nogwel
het een en ander blijven hangen.

Klaarblijkelijk heeft het dan ookde twee best gemformeerde magistraatspersonen,
wegens de nijpende omstandigheden veroorzaakt door het garnizoen, weinig moeite
gekost hun raadsvrienden tot een gelijke visie ten aanzien van de Pacificatie, en dus
tot een algemeen landelijke vrede met andersdenkende landgenoten over te halen. Toe
Boecopen Van der Vecht hebben zich opvallend veel moeite gegevenhun stad uit haar
gijzeling, liefst zonder al te veel bijkomende schade, te verlossen. Demagistraat kende
de uitbetalingseisen van het garnizoen. Wegens het financiele onvermogen ook van
het eigen gewest, was men in het bijzonder op de bijstand van de landelijke overheid
aangewezen. Omdie te verkrijgen reisde Conraedt van der Vecht samen met een colle
ga uit het in gelijke narigheid verkerende Deventer in maart 1577 naar Brussel, en
wel mede in opdracht van de Staten van Overijssel 60). Die reis leverde niets op. En
toen de Raad van State kort daarna Overijssel opriep een volledige,officieledeputatie
naar Brussel te zenden om daar aan de vergaderingen van de Staten-Generaal deel te
nemen, maakte de Kamper burgemeester andermaal deel uit van de afvaardiging 61).
Maar ook nu weer werd geen afdoende steun tegen Polweilers bezettingsmacht ver
kregen 62).

In het duister blijft ofToeBoecopen Van der Vecht nogv66r de aanval ophun stad
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met Rennenberg hebben overlegd. Begin februari waren Van der Vecht en zijn Deven
ter collega uit Brussel in Zwolle teruggekeerd. Naar het schijnt konden dezen wegens
hun activiteiten bij het centrale bestuur en de daarmee verband houdende vrees voor
de mans chapp en van Polweiler niet naar hun steden terug 63). ToeBoecoponderhield
dan ook sinds mei van het vorig jaar samen met Geert van Endoven, als invaller, de
externe betrekkingen in het gewest. En dat zijn ze samen blijven doen tot aan de aan
val opKampen. De stad had dringend behoefte aan een onmiddellijkebevrijding. Hal
verwege mei was een dieptepunt in de afperserij door de garnizoenssoldaten bereikt.
De burgergezinnen hadden bijzonder van de militaire leeglopers en potverteerders te
lijden. En de rijken kon zelfs geen lening meer worden afgetroggeld. In uiterste nood
hebben toen raad en gemeenten het besluit genomen het stadszilver te laten smelten
en er noodgeld("klipperpenningen")van te laten slaan 64). Opdat tijdstip had Kampen
aIleen nog soelaas te verwachten van een snel ingrijpen door de kandidaat-stadhou
der. Die kon toen rekenen op de steun van de vele staatsgezinden binnen de Overijs
selse ridderschap en op die van zijn noordelijkegouvernementen. Bovendienhad Hol
land Rennenberg uitgebreide steun toegezegd 65). En, om de stadsbevolking zoveel
mogelijkte ontzien, heeft hij een verrassingsaanval voorbereid 66).

Deuitvoering ervan droegRennenberg op aan zijn onderbevelhebberWolterHege
man. Die heeft geprobeerd enige soldaten, als kooplieden en handwerkslieden ver
kleed, de Kamper vesting binnen te smokkelen om bij de onmiddellijk volgende op
mars van de hoofdmacht de Hoogduitse wacht aan de Venepoort te overweldigen.
Maar Hegeman, met enig voetvolk in aantocht, werd te Heerde herkend en het Kam
per garnizoen is daarop gewaarschuwd, zodat de krijgslist op een mislukking uitliep.
Rennenberg moest toen wel tot een stelselmatig beleg overgaan. Dat gebeurde vanaf
30 mei 1578. Daarvoor waren aanvankelijk evenwel te weinig troepen beschikbaar.
Naast het krijgsvolkvan Hegeman beschikte de stadhouder nog over twee Friese ven
dels van Jarich Hottinga en Cornelis van Weda en verder nog over een vendel, uit Ge
nemuiden ontboden, onder hopman Johan Mulert 67). Deze samengeraapte krijgs
macht was slecht betaald en bovendien ontbrak het haar aan geschut. Rennenberg
had dus dringend versterking nodig.

Het was voor hem een aanzienlijke verlichting dat de pas in Gelderland tot stad
houder benoemde Jan van Nassau zich met de krijgsverrichtingen ging bemoeien.
Voordeze oudste broer van Willemvan Oranje was de bevrijding van de IJsselstreek
een dwingende noodzaak: ze zou namelijk zijn eigen gouvernement een degelijke dek
king in de rug verschaffen. Bovendienwas voorHolland wegens het succes der geuzen
aldaar het scheepvaartverkeer op de IJssel zes jaar afgesloten geweest; en tenslotte
waren ook de Friezen vanzelfsprekend bij een herstelde verbinding met Deventer en
Keulen erg gebaat. Langs een militair gecontroleerde IJsselstroom kon men ongehin
derd contacten met bevriende vorsten in het Duitse achterland onderhouden en huur
lingen voorde verdediging der noordelijkegewesten aanvoeren. Het is dan ookde Gel
derse stadhouder geweest die de Staten van Holland wist over te halen tot een
bijdrage in de bevrijdingscampagne. Hij had in de zevenmaanden die aan zijn benoe
ming in Gelderland voorafgingen, in Holland zo'n beetje het stadhouderlijk bestuur
voor zijn broer waargenomen toen die voor onbepaalde tijd voor hogere politieke doel
einden naar Brabant was vertrokken. Het zal Jan van Nassau weinig moeite hebben
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Diederik Sonoy (1529-1597). Gravure van een. onbekend meester. Foto Iconografisch
Bureau 's-Graoenhage.
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gekost de gewenste hulp los te krijgen om daarmee Rennenberg effectief te steunen.
Beide stadhouders hebben, begeleid door deputaties uit de Staten van Gelderland en
Overijssel op 3 juli 1578 te Zutphen een overeenkomst gesloten 68). Rennenbergs gewa
pende macht voorKampen, die slechts uit zeshonderd door Friesland en Overijssel be
taalde krijgslieden bestond, had al eind juni een flinke versterking van meer dan dui
zend grotendeels doorHolland betaalde manschappen gekregen.

Met die aanvoer van nieuwe troepen kwam Dirk Sonoyals krijgsoverste mee. Deze
jonker van Kleefseoorsprong had zich al in 1555in Holland gevestigd.Wegens onder
tekening van het Compromis der Edelen had hij in 1568naar het Rijnland in balling
schap moeten trekken, waar hij nauw met de prins van Oranje ging samenwerken.
Deze heeft hem in 1572 naar Enkhuizen gezonden om vandaaruit in West-Friesland
het verzet tegen Spanje te organiseren. Uit bestuurlijke overwegingen stelde de prins
hem kort daarop tot luitenant-gouverneur over Holland benoorden het IJ aan. Weldra
wist Sonoyin een bendenoorloghet zogenaamde Noorderkwartier te bevrijden en met
bekwaamheid te verdedigen. Allengs beschikte hij over een geoefendekrijgsmacht en
vloot, waarvoor hij, sinds zijn bestuursgebied buiten de directe gevarenzone was ko
men te liggen, heel goed een nieuwe opdracht kon gebruiken. Zijn aandacht zal ook
zonder Jan van Nassaus tussenkomst als vanzelf op de overzijdevan de Zuiderzee ge
vallen zijn. Hij begreep best, dat je vanuit Enkhuizen in verbondenheid met een be
vrijd Kampen des te vollediger de Zuiderzee kon beheersen. Hij kende natuurlijk ook
de betekenis van de IJssel voor de verdediging van Holland: tijdens zijn ballingschap
had hij meegeholpen aan het aanvalsplan op de Nederlanden en aan het onderdeel
daarvan dat door graafWillem van den Berg was uitgevoerd 69). Langs deze rivier had
Oranje destijds ook via Kampen Holland kunnen bereiken. Bovendien zou een vrije
IJsselvaart economischspeciaal voor de Hoornse en Enkhuizer schippers van beteke
nis zijn. Die hadden v66r 1572enig aandeel gehad in de export van kaas en vis in de
richting van Keulen, en in de import van rijnwijn naar hun thuishaven.

De Noordhollandse luitenant-gouverneur was een ervaren krijgsman toen hij in
het laatst van juni met zes a zeven vendels de belegeraars v66r Kampen te hulp
kwam. De Hollanders voerden geschut aan en brachten verder een soort genie-perso
neel mee voor het opblazen van versterkingswerken. Rennenberg was militair-tech
nisch gezien de mindere van Sonoy, en hij liet maar al te graa:ghet dagelijks belege
ringswerk aan hem over.

Binnen de Kamper muren was de verstandhouding tussen de burgers en Polwei
lers manschappen na de langdurige bezetting uiterst gespannen. Het garnizoen had in
september '77 al uit wantrouwen aIle wapens aan de burgerij ontnomen. Bij de verde
diging van de stad kon het dus niet op hulp van de bevolking rekenen. Polweiler zelf
was niet in de stad aanwezig. Zijn onderbevelhebber hier, hopman Hans Caspar von
Pfor, was kort v66r het beleg overleden. Daarmee was het' commando in handen geko
men van een zekere Hans Heinrich Heydeck, die genoemd wordt in de rang van "va
endraeger" van Polweiler. Wat kon de magistraat precies van deze man verwachten
als er voor hem van buiten geen hulp te verwachten was? Men heeft blijkbaar de be
hoefte gevoeldde nieuwe man op zijn intenties te peilen. Zoheeft Arent toe Boecopop
10juni nog een apart onderhoud gehad "om to besien oft men etwes van hem konde
vernemen, wes gemoets hij were" 70). Een dergelijk gesprek in zogenaamd gemoedelij-
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ke sfeer was de Kamper onderhandelaar-bij-uitstek weI toevertrouwd. We kunnen ge
rust aannemen, dat de magistraat op advies van Arent toe Boecop een heel geslepen
gedragslijn ten aanzien van de garnizoenscommandant heeft gevolgd. Men gaf Hey
deck net de verlangde steun om hem niet te ontstemmen en ook weer niet te veel om
hem tot langdurig verzet in staat te stellen. Het belang van de stad was een zo spoedig
mogelijke overgave om van de gehate huurlingen afte komen.

Alles bij elkaar moeten die zeven weken van de belegering een beproeving voor de
Kamper burgerij zijn geweest. Er mocht niets ondernomen worden om de ingekwar
tierde soldatengezinnen uit hun humeur te brengen, en dat viel niet mee toen er hon
gersnood uitbrak. De soldaten namen het graan bij de stadsmolens in beslag; ze stalen
het warme brood uit de ovens. Vooral de arme burgers hadden heel wat te verduren;
die voedden zich in uiterste nood met onrijpe vruchten en onkruid. Raad en gemeen
ten nodigden daarom op 4 juli Heydeck op het raadhuis voor een onderhoud. De pas
toor was bij dit gesprek aanwezig. De commandant legde het voorgevallene aldus uit:
het garnizoen had niet op een belegering van de kant van de Staten van Overijssel ge
rekend; maar de burgerij was blijkbaar tevoren van een en ander op de hoogte ge
weest; die had zich nog bijtijds van enig koren kunnen voorzien en die onthield nu een
deel daarvan aan de soldaten met het doel ze uit te hongeren; vandaar dat zijn man
nen uit eigen behoud hadden ingegrepen. Raad en gemeenten verweerden zich, dat zij
geen voorkennis van het beleg hadden gehad en dat zij bij het vernemen van het ge
rucht van een op handen zijnde aanval Heydeck zelfs had den gewaarschuwd. De be
velhebber zei niet de raad te willen beschuldigen, maar enkele burgers. Een herverde
ling van het koren werd overeengekomen, waarbij een waarschuwing aan het
garnizoen door de pastoor in de geest van "oft anders solde Godt haer noch gewislick
plagen" mogelijk nog enige doorslag heeft gegeven 71).

Het ter sprake brengen van de inlichting over Hegemans geraamde aanslag be
hoeft enig commentaar. Demagistraat moet om een tactische reden de waarheid heb
ben verbloemd;het belang van de stad lag toch immers bij een snel en succesvoluitge
voerde operatie van de bevrijders. De heren van het raadhuis hadden Heydeck
helemaal niet gewaarschuwd. Dat had, althans volgens een andere bron, een Kamper
"licentiaet" gedaan 72). Deman had de staatsen zelfbij Heerde waargenomen. Achteraf
kwam het de burgemeesters natuurlijk heel goed uit, het zo voor te stellen of de be
richtgever door hen naar Heydeckwas gestuurd. En de commandant heeft daarop die
voorstelling blijkbaar niet gecorrigeerd. Hoe dan ook, de stadsbestuurders hadden
duchtig rekening te houden met de bezettende macht. En zo heeft het nog tot 20 juli
moeten duren, eer de bevelhebber en zijn manschappen wegens gebrek aan proviand
en buskruit in een capitulatie toestemden. Het garnizoen mocht toen met behoud van
wapens via Coevorden naar het graafschap Bentheim afmarcheren, en nog wel met
een laatste a£koopsommetjeop zak 73).

Tijdens het beleg heeft Rennenberg in zijn hoofdkwartier, het klooster Sonnenberg
in Oosterholt, een afvaardiging van het Zwolsestadsbestuur ontvangen. Bij dezegele
genheid zijn na veel geruzie aIle bezwaren tegen zijn erkenning opgeheven.Hij had te
Brussel in voorgaande weken zijn commissie tot stadhouder doen veranderen. De
Raad van State was inmiddels vervangen door een nieuwe, die gelijke tred hield met
de Staten-Generaal en die nu had meegewerkt aan de bezegelingvan de herziene be-

168



noeming 74). Vervolgens is men het eens geworden over de ondertekening van de twee
de Unie van Brussel, over de veroordeling van don Juan en de daarmee in verband
staande benoemingen van aartshertog Matthias tot gouverneur-generaal der Neder
landen en van Willemvan Oranje in de functie van luitenant-generaal.

Daarmee begreep ookde Kamper magistraat meteen na de capitulatie wat er van
de stad verwacht werd. Met de erkenning van Rennenberg had Kampen geen moeite,
want raad en gemeenten hadden zich al v66r de belegering binnenskamers voor zijn
benoeming uitgesproken, maar zij hadden, zoals zij in een schrijven aan de graaf van
26 juli '78 hebben verklaard, "vermitz gevaer ende vrees des Hoechdeutschen garnis
ons, hoeren onderdenigen ende dienstlicken gemoet tot U.G. bess noch toe nyet oe
pentlick durven oftemoegenverthoenen" 75).

Niet lang daarna, op 11augustus, is Rennenberg te Zwolleofficieelin zijn ambt be
vestigd. Op de bevrijding van Deventer is dus niet gewacht. Bij die plechtigheid heeft
hij bij ede moeten beloven het gewest zo spoedigmogelijkvan alle krijgsvolk te bevrij
den; hem werd alleen toegestaan de provincie er opnieuwmee te belasten in geval van
uiterste nood en dan nog na voorafgaande instemming van Ridderschap en Steden 76).
Inmiddels hadden Arent toe Boecopen Conraedt van der Vecht namens Kampen ook
al de declaratie voorde tweede Unie van Brussel samen met de ridderschap en de stad
Zwollegetekend 77).

Moeilijkheden in de bevrijde stad
Ongetwijfeldheeft de hele stadsbevolking de overgave als een bevrijding en als een

hernieuwde kans op welvaart begroet. Maar economischwas ze totaal aan de grond.
De hopelozesituatie wordt ons duidelijk als we de stedelijke rekeningen erop naslaan.
Bedroegen dejaarlijkse uitgaven der stad in 1568nog geen 33.000herenponden in to
taal, tien jaar later waren ze opgelopentot 81.000 h.p. Bovendien heeft de magistraat
vanaf 1572meer dan 180.000h.p. moeten spenderen ten behoevevan het ingelegerde
garnizoen. Die oorlogsuitgave werd, globaal genomen, voor tweederde door leningen
bij particulieren gedekt. Op het allerlaatst tijdens de belegering, kon de magistraat
geen leningen meer afsluiten en daarom moest nog eens een waarde van 4.320 h.p.
aan stadszilver in zogenaamde klipperpenningen worden omgezet om daarmee de sol
daten koest te houden. Hoe zou het stadsbestuur ooit die enorme schuldenlast kunnen
aflossen en dejaarlijkse rentelast financieren? Na de eerste vreugde van de bevrijding
zal de wanhoop de heren wel omhet hart zijn geslagen.

Van de burgers was voorlopigfiscaal weinig meer te heffen. Wat ze allemaal teza
men in de afgelopenzesjaar aan schade en schulden in handel en bedrijfhadden gele
den, valt natuurlijk niet te becijferen. Alleen kan in het algemeen geconstateerd wor
den, dat de hoofdbron van de stedelijke welvaart, de handel over zee, een geweldige
klap had opgelopen,wat ookweer zijn weerslag op het plaatselijk handwerk heeft ge
had. Vielen er in 1568 en '69 nog respectievelijk 75 en 65 passages van Kamper sche
pen aan de Sont te noteren, die waren voor dejaren 1570, '75, '76 en '77 achtereenvol
gens 4, 1, 2 en 12 78). Door de oorlogsomstandigheden had zich een diep verval
afgetekend. Bovendien leek die handel toen geheel aan Holland vervallen. Daar was
men er, op een enkele stad na, de laatste jaren steeds beter voor komen te staan. De
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rust was er teruggekeerd, zodat handel en ambacht er zich geheel hadden kunnen her
stellen en zelfs tot enige bloei waren gekomen 79). Zo hebben speciaal in West-Fries
land de steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik buitengewoon geprofiteerd van het
feit, dat Amsterdam in de periode 1572 tot 8 februari 1578 de Spaanse zijde had ge
houden. En Sonoyhad er weI voor gezorgd, dat het belangrijke handelscentrum zorg
vuldig was geblokkeerd. Dit springt meteen in het oogbij het vergelijken van de door
vaarten van de schepen del' drie Westfriese steden door de Sont voor dejaren 1569en
'77. Dan komen wevoorEnkhuizen op 69 en 344passages, voorHoorn op 24 en 382 en
voorMedemblikop 79 en 257 80). Het zouvoorKampen moeilijkworden het verdwenen
aandeel in de grote vaart op zijn eigen bevrijders te herwinnen. Hoeveel schepen had
de stad nog over?Waren er nog weI voldoende ervaren zeelieden beschikbaar om de
zeevaart in enige omvang te doen herleven?

Het scheepvaartverkeer op de IJssel was er tot en met 1577 eigenlijk onverwacht
goed afgekomen. De tolgelden gaven zelfs een aanmerkelijke stijging in opbrengst te
zien 81). Via binnenwateren was doorlopendverkeer met Friesland onderhouden. Ook
het contact met de streken stroomopwaarts had er niet onder geleden. Zelfs de Keulse
wijnexport naar de Oostzeewas langs Kampen blijven gaan 82). Jammer is dat doorhet
ontbreken van het tolregister van 1578 niet kan worden nagegaan welke schadelijke
invloed de belegeringswekenjuist op de riviervaart hebben gehad.

Door al het geledene moet de burgerij vrijwel in haar geheel - van trouw katholiek
tot verholen calvinist - bereid zijn geweest zich onbezwaard bij de Generale Unie del'
Nederlandse gewesten in de strijd tegen het impopulaire Spaanse bewindaan te slui
ten. Maar de bevrijding werd al gauw een teleurstelling, hoewel niet voor alle burgers
evenzeer. ZolangDeventer nog niet genomen was, bleef de oorlogin de buurt. Daarom
bracht Rennenberg hier al meteen een nieuw garnizoen onder om zodoendeonder alle
omstandigheden zeker te zijn van de laatste stad aan de IJssel. De bezetting bestond
dit keel' zelfs uit drie vendels onder commandovan de hoplieden Thomas d'Uterne, Ja
rich Hottinga en Johan Mulert. Een groot garnizoen dus! Deblijdschap over de verlos
sing van Polweilers huurlingen moet van zeer korte duur zijn geweest; de aanhouden
de financiele verplichtingen leken de stad blijvend in de tang van een dreigend
bankroet te houden.

Voorde hervormingsgezinden die er nog in de stad waren, brak met 20juli de gro
te tijd van verandering aan. Velen zullen het er niet zijn geweest. Blijkbaar hadden zij
hun geloofsgenotendie eind 1572vrijwillig de ballingschap kozen, niet kunnen ofniet
willen volgen.Hun bleeftoen eigenlijk niets anders over dan zich voor het oogmet de
katholieke kerk te herenigen, wat hun ookgemakkelijk is gemaakt, toen in juni 1574
door de centrale regering te Brussel een algemeen pardon, op voorwaarde van biecht
en verleende absolutie, weI'd afgekondigd. Er zijn gelovigen geweest die hiervan ge
bruik hebben gemaakt; het viel in een overzichtelijke stedelijke parochiegemeenschap
niet meeje kerkelijk afzijdigte houden. Demagistraat zag in diejaren op de kerkgang
toe en bezocht de wegblijvers om ze tot aansluiting te vermanen 83). Waarschijnlijk is
na juni '74 die controle geleidelijk aan ookweer verslapt en zo konden uitgewekenen
zelfs weI tijdelijk voor het regelen van particuliere zaken in de stad terugkeren - we
zullen daarvan nog wel een opvallend voorbeeld te zien krijgen 84). Hoe dan ook, deze
verborgen hervormingsgezinden hoefden na de bevrijding niet langer hun overtuiging
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geheim te houden; ze konden voorlopig al binnenshuis zonder zorg het eigen geloof in
bijbellezing, gezang en gebed beleven.

Maar tovreden waren ze niet! Ze namen geen genoegen met het beperkte recht van
gewetensvrijheid. Ze wilden meer: namelijk vrijheid van godsdienst. Zo hebben ze zich
al in de eerste dagen na 20 juli op de een of andere manier meester gemaakt van het
kerkje bij het Heilige-Geestgasthuis, alwaar zij predikaties lieten houden. Dit was een
vermetele daad, juist omdat dat godshuis schuin tegenover het raadhuis, ter hoogte
van de toen nog niet bestaande Nieuwe Toren, in de Oudestraat lag. Bij dit alles had
een oude bekende van de burgerij de leiding: en wel de vroegere rector van de pa
rochieschool bij de Sint-Nicolaaskerk, Caspar Holstech. Die was in 1567 wegens zijn
voorgaan in een ketterse gemeente alhier onder druk van Brussel ontslagen en uit de
stad verbannen. Na een tijdelijke terugkeer onder Van den Berg in '72 schijnt hij in
West-Friesland als predikant in enkele kleine gereformeerde gemeenten dienst te
hebben gedaan 85). In die contrei zal hij geleerd hebben, hoeje een revolutionaire refor
matie op gang brengt. Onmiddellijk na de capitulatie dook hij hier in de stad opnieuw
op om de nietige schaar van achtergebleven protestanten, in enkele weken versterkt
met terugkerende ballingen en nieuwe sympathisanten, tot een echte calvinistische
gemeente te vormen.

De eerste bron waarin we dit eigenmachtig en uitdagend optreden summier ver
meld vinden, is het dagvaartboek van 1578.Deze bron bericht al begin augustus, dat
aan de stadhouder, die inmiddels aan de belegering van Deventer is begonnen, moet
worden doorgegeven,dat in Kampen "nije praedicatie" wordt gehouden 86). De magi
straat van Kampen zocht kennelijk eerst toestemming van hogerhand tot verbod van
die praktijk. Rennenberg heeft op deze informatie op 11 augustus gereageerd en zijn
brief is drie dagen later op het raadhuis besproken. Blijkens het raadsverslag waar
schuwde hij tegen de gemelde diensten, waarvan nu wordt meegedeeldwaar die heb
ben plaatsgevonden. Die samenkomsten waren in strijd met de Pacificatie van Gent.
Bij die overeenkomst hadden de vertegenwoordigers der verschillende Nederlandse ge
westen immers afgesproken, dat buiten Holland en Zeeland tot nader order de niet-ka
tholieken slechts gevrijwaard zouden zijn van vervolging.Weliswaar valt het handelen
der Kamper gereformeerden in verband te brengen met het feit, dat Oranje op 12juli in
de Staten-Generaal na veel tegenstand een voorstel tot algemene religievrede had doen
aannemen. Dit hield in, dat overal waar honderd gezinshoofden erom vroegen, voor
godsdienstigeminderheden een kerk zouworden ingeruimd. Maar het officiolcbesluit
was het Landschap van Overijssel nog niet eens toegezondenen dus ooknog lang niet
doorRidderschap en Steden besproken en aangenomen. Rennenberg beoordeeldeHols
techs optreden naar de letter van de Pacificatie en hield hem dienovereenkomstigvoor
"een pertubatoer van de gemeene rust". Daarom zou de magistraat de predikant, als
die zichniet van verdere overtreding onthield, moeten straffen 87).

Hoewel de bestuurders van de stad Caspar Hoistech goed kenden en hoewel zij
zichvroeger ten aanzien van andersdenkenden toegevendhadden betoond, valt het dit
keer op, dat zij tegen een nieuw avontuur opzagen en hem niet meteen weer ter wille
wilden zijn als in 1566.Zijhadden vooral de drie moeilijkemaanden met graafWillem
van den Berg in 1572nogmaar al te goed in de herinnering. De ongeduldige actie der
gereformeerden moet hen dan ookbuitengewoon hebben georgerd.
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Waar hebben de Kamper gereformeerden toch de euvele moed vandaan gehaald
om zonder officiele toestemming met hun openbare godsdienstoefeningen te beginnen?
In aantal waren zij aanvankelijk heus nog niet zo sterk om zo'n vergunning voortijdig
met enige druk af te dwingen. Bovendien stonden zij tegenover een katholieke meer
derheid die hun in eerste aanleg op zijn hoogst gewetensvrijheid toedacht. Nu konden
de gereformeerden in de eerste tien, twaalf dagen rekenen op de morele steun van Die
derik Sonoy. De krijgsoverste was niet de eerste de beste; hij had zelf tussen 1572 en
'76 de bevrijding en verdediging van het Hollandse gebied benoorden het IJ geleid en
daar stelselmatig het protestantisme bevorderd. Daarbij had hij zich niet zo'n bijster
goede reputatie verworven wegens gruwelen aan Westfriese katholieken begaan 88).
Het is dan ookgemakkelijk zich voor te stellen, dat deze geestdrijver, denkend in stra
tegische lijnen en zuiver redenerend vanuit het Hollandse belang, de oostkant van de
Zuiderzee voorde toekomst het liefst in degelijkbetrouwbare, dus gereformeerde han
den zag. In dit kader kan hij Holstech, die hem wellicht uit West-Friesland bekend
was, voor zijn expeditie in Overijssel hebben opgetrommeld om te Kampen het zaad
voor een rijke calvinistische oogst te strooien.

Het staat in ieder geval als een paal bovenwater, dat Sonoyen zijn Hollandse be
velhebbers na 20 juli enkele dagen in de stad hebben vertoefd, eer zij voor een nieuw
beleg naar Deventer afmarcheerden. Er is namelijk een verordening van Rennenberg
van die datum bewaard gebleven waaruit dat blijkt. De stadhouder droeg daarin de
Kamper magistraat opvoor een hele invasie van bevrijders huisvesting te zoeken. Om
te beginnen voorhemzelf en zijn gevolgvan meer dan honderd personen 89). En vervol
gens voor Sonoyen zijn hoplieden, de "artilleriemeesters", de "busmeesters" en enkele
"bergwerkers" die voor het opblazen van de vestingmuur waren gebruikt 90). Dan
moest er plaats worden ingeruimd voorgewondenen zieken uit het leger, en ten slotte
voorhet nieuwe garnizoen.

Een verblijfvan een dagof tien kan voor Sonoygenoegzijn geweest om de Kamper
gereformeerden in een goede uitgangspositie voor aansluitende, zelf te ondernemen
onderhandelingen met de raad te manoeuvreren. Het is gemakkelijk zich voor te stel
len, dat hij dadelijk na de bevrijding der stad voor zijn staf en voorbelangstellende sol
daten en burgers een calvinistische dankdienst in de kerk van het Heilige-Geestgast
huis heeft doen houden. Tijdens zijn oponthoud hier _kan hij de Kamper
gereformeerden gewezen hebben op het streven van de centrale regering en de Gene
raliteit om waar mogelijk de religievrede in te voeren. Na Sonoysvertrek bleef Hols
tech met zijn weer opgedoken aanhang onverzettelijk diensten in de kerk houden, en
nu geruggesteund doorde sympathie van het deels Friese garnizoen.

Ik heb zo het vermoeden, dat gedurende het gelijktijdig oponthoud hier de negen
enveertigjarige Sonoy de achtendertigjarige Rennenberg volkomen overheerste. De
nieuwe stadhouder van Overijssel was een conscientieus, bedachtzaam en zeer vrien
delijk man; die kon in gesprek gewoonniet tegen de houwdegen uit Holland op. Dat
komt zobijzonder aan het licht in een passage uit de oorlogsherinneringen van een ze
kere Rienk Fresinga 91), achter welke Friese naam een bekende hopman uit het staat
se leger schuilgaat, met name Johan van den Corput (1542-1611)92). Dezewas echter
een Brabander van geboorte, die humanistisch onderwijs had genoten en die er aar
digheid in heeft gehad van belangrijke gebeurtenissen om hem heen aantekening te
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houden. Hij is zowel bij de belegering van Kampen als daarna bij die van Deventer be
trokken geweest 93). Hij stond op goedevoet met Sonoyen Rennenberg beiden. De ver
houding van dit tweetal komt bijzonder uit, als "Fresinga"-Vanden Corput vertelt van
een bericht dat de stadhouder korte tijd later bereikte en dat de eerste, nog niet offi
cieel toegestane protestantse predicatie in de Jacobijnenkerk van Leeuwarden op 13
augustus betrof. Rennenberg heeft hierover in het legerkamp v66rDeventer met geen
woord durven spreken, of zoals de schrijver het met zijn eigen woorden
geeft:..."dwelck,hoewel ['t] hem in sijn herte wee dede, nochtans en dorst hijt niet toe
laeten blijcken om bij den Hollanders in geen verdacht te comen ende veurnamelick
bij Sonoy,die hem dagelijcx boecken van de Gereformeerde Religie dede lesen. Maer
twas ongebacken stenen gewassen" -wat zoveelwil zeggen als: vergeefsemoeite.

Als ik dit alles in overweging neem, dan lijkt het mij aannemelijk, dat de kleine
calvinistische gemeenschap door Sonoyin het bezit van de gasthuiskerk is gekomen.
De leiders der gereformeerde burgers zullen meteen hun uiterste best hebben gedaan
verdere maatregelen te treffen. Waarschijnlijk hebben dezen al begin augustus, nadat
Rennenberg en Sonoymet het gros van het leger waren vertrokken, geheel in overeen
stemming met de tolerantiepolitiek van Oranje, een officieelverzoek om toewijzing
van de bezette kerk bij de raad ingediend. Een dergelijk verzoekschrift is bewaard ge
bleven, maar niet gedateerd. Uit de hierv66r vermelde reactie van Rennenberg met
diens toelichting erbij is die veronderstelling, met enige goedewil, af te leiden.

Het valt uit de bewaard gebleven gegevens niet te onderscheiden hoe al meteen bij
het begin der moeilijkheden de clerus en de burgerij op die eerste blijken van prote
stantse wederopleving hebben gereageerd. De gereformeerden zelf hebben kennelijk
al bij voorbaat op enige inschikkelijkheid van de magistraat gerekend. Trouwens de
Kamper samenleving was niet helemaal van enig gevoelvoor verdraagzaamheid ver
stoken. Er moest heel wat gebeuren, voordat tegen andersdenkenden werd opgetre
den. Als de overheid hier een voorbeeldaan de ketters wilde stellen, deed ze dat liever
met vreemdelingen dan met eigen burgers. Tijdens de jaren na 1572waren de in de
stad achtergebleven hervormingsgezinden er betrekkelijk goed afgekomen. En na de
bevrijding hadden ze heus wel enig uitzicht op emancipatie. Deburgerij snakte als het
ware naar een toestand van vrede, naar vertrek van het garnizoen, naar herstel van
handel en bedrijf. De "roomse"meerderheid zal heus begrepe~ hebben, dat ze daar
voor ook op godsdienstig gebied enige soepelheid behoorde te betrachten. Anderzijds
zal het haar bekend zijn geweest, dat er op 26 mei in Amsterdam een zogenaamde al
teratie had plaats gevonden. Daar was de zittende vroedschap door op radicale ver
nieuwing uit zijnde personen gearresteerd en buiten de stadspoorten "aan de dijk" ge
zet. Deminderbroeders waren er uit hun klooster gehaald en met andere geestelijken
eveneens verbannen 94). En op 29mei waren te Haarlem tijdens de processie op Sacra
mentsdag, die heel bescheiden binnen de Sint-Bavowerd gevierd, soldaten het kerkge
bouwbinnengestormd omer de religie van "afgoderij"te zuiveren 95). Vanzelfsprekend
wensten de Kamper burgers van dergelijk fanatisme, waarmee ze zelf al in '72 hadden
kennis gemaakt, verschoond te blijven. Onderwijl moeten ze zich toch deze vraag heb
ben gesteld: wat hebben die calvinisten precies voor?Nu paste het in de geest van die
tijd aan te sturen op verdraagzaamheid, op gewetensvrijheid en, waar nodig, op gods
dienstvrijheid. Maar hoevelen zullen toen al hebben ingezien, dat de gereformeerden

175



in werkelijkheid met niets minder tevreden waren dan met een totale overwinning op
het oude geloof?

Zowel de magistraat als de meerderheid der burgerij voorzagen een groot risico in
een aanhoudend samenspel tussen staatse huursoldaten en plaatselijke gereformeer
den. De vendels die door Rennenberg waren achtergelaten, diende men zo snel moge
lijk afgevoerd te krijgen. De inlegering was de stad bovendien, geheel in strijd met de
privileges, opgedrongen. De inkwartiering en voeding van de slecht betaalde huurben
den drukten andermaal als een rampzalige last op de stedelijke boekhouding. En hoe
gemakkelijk zou Kampen daarbij niet nog eens de uitbetaling der achterstallige soldij
toegeschoven kunnen krijgen. Dat zou terecht de beproeving ten top gevoerd zijn! De
burgemeesters hebben zelf heus wel begrepen, dat de stadhouder als goed katholiek
de drie garnizoensvendels nooit bevel tot steun aan de gereformeerden zou geven.
Maar, eenmaal elders, zou hij in noodgevallen niet direct iets ten goede kunnen uit
richten. De bevelhebbers d'Uterne, Hottinga en Mulert waren juist op momenten
waarop het op snel handel en aankwam, in de gelegenheid naar eigen inzicht op te tre- .
den. En dan zouden de calvinisten wel eens een overwinning in de wacht kunnen sle
pen die later niet meer te herstellen zou zijn. De raad heeft dan ook ingezien, dat zo'n
mogelijkheid voorkomen moest worden, en verzocht al begin augustus om overplaat
sing van het garnizoen 96).

Op26juli was het stadsbestuur trouwens al begonnenmet de reorganisatie van de
gewapende macht der burgerij. Die zou dan weldra weer verantwoordelijk zijn voor de
handhaving van de dagelijkse orde en veiligheid in de stad, zodat de magistraat op
den duur in mogelijke gevallen van onrust geen beroep op de garnizoenscommandant
hoefde te doen. Dit had de instemming van Rennenberg. WeI beschikte de "burger
wacht" nog niet over de nodige weermiddelen, doordat de troepen van Polweiler haar
al in september '77 de wapens hadden afgepakt. In ieder geval werd met de organisa
tie begonnen. Op grond van de vier stadskwartieren (de espels) kwam een indeling
van de weerbare manschap in vier vendels tot stand 97).

De Overijsselse ridderschap en Zwollehebben het Kamper streven om het garni
zoen kwijt te raken gesteund. De stad verdiende enige tegemoetkoming: men was er
druk in deweer met de heroprichting van de burgerwacht; bovendienwerd er hard ge
werkt aan het herstel van het muurgedeelte naast de Hagenpoort waarin tijdens het
beleg een bres geschoten en geblazen was. De stadhouder hoefde zichnu toch geen zor
gen meer te maken over de betrouwbaarheid van de stad, want de magistraat had
juist, op 8 augustus, samen met de ridderschap en Zwollede tweede Unie van Brussel
officieel doen ondertekenen. Hij kon eigenlijk zonder bezwaar met het wegnemen van
althans een vendel beginnen; na de voltooiingvan de burgerbewapening en de dich
ting van de muur, waren de beide andere vendels ookoverbodig.De stad zou in de toe
komst bij elk dreigend gevaar bereid zijn op wens van stadhouder en Staten opnieuw
een garnizoen binnen te laten 98). Met een dergelijke boodschap zijn Arent toe Boecop,
Conraedt van der Vecht en Johan toe Boecopnaar de stadhouder in het leger v66r
Deventer gestuurd. Tevens werd die Kamper deputatie nog eens versterkt met de vier
pas gekozenburgerhoplieden. Die gesprekken met Rennenberg moeten opongeveer 16
en 17 augustus hebben plaats gevonden.De stadhouder was wel bereid alle argumen
ten aan te horen, maar naar zijn zeggen niet in staat al meteen het Kamper probleem
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uit de wereld te helpen. Friesland zou namelijk zeker bezwaar maken tegen een over
plaatsing der vendels zolang het gewest zijn aandeel in de belegeringskosten nog niet
vergoed had gekregen. Waarschijnlijk verschool Rennenberg zich hier achter een uit
vlucht en wilde hij liever geen maatregel nemen waarmee Sonoy het zeker niet eens
zou zijn. Arent toe Boecop kon dan ook achterafin een apart onderhoud niet meer los
krijgen dan enige "guede vertroestinge" voor de toekomst 99).

Met een partijdig garnizoen binnen de muren was het voor de magistraat onmoge
lijk Holstech het preken te beletten en de gasthuiskerk aan de gereformeerden te ont
nemen. En dan behoorde de predikant bij volharding ooknogberecht te worden!Toch
schijnt het stadsbestuur bereid te zijn geweest de doorRennenberg aangegeven richt
lijn geheel ofgedeeltelijk te volgen 100). Ret voornemen ommetterdaad tot kerksluiting
over te gaan moet op een vastberaden tegenstand zijn gestuit. Zo iets doen ook twee
posten uit de stedelijke rekening vermoeden. Want bij een botsing - te dateren op on
geveer 20 augustus - is Arent toe Boecopnota bene door hopman d'Uterne, te houden
voor de garnizoenscommandant, gearresteerd 101). Dit is gebeurd "vermitz eenige ver
metele gesproken woorden" 102). Ret voorvalmoet bij de Kamper regent herinneringen
aan september 1572 hebben opgeroepen. Nu was die Thomas d'Uterne nog wel geen
Willem van den Berg, maar Toe Boecopzal als de eigenlijke leider van de stedelijke
politiek des duivels zijn geworden, telkens als hij zich tegenover arrogante onwil van
militaire machthebbers zag geplaatst. In ieder geval heeft hij dus wel eens zijn zelfbe
heersing verloren. Er moesten nogwel twee speciaal gestuurde bemiddelaars namens
de stadhouder aan te pas komen. En dit blijkbaar niettegenstaande het feit, dat Ren
nenberg bij zijn vertrek naar Deventer al Johan Sloet, de drost van Vollenhove als
plaatsvervanger in de stad had achtergelaten 103). Er was dus heel wat overredings
kracht voornodig omToeBoecopna een dag of twee weer vrij te krijgen en om de felle
tweedracht te bezweren. Hoewel de Kamper archivalia in eerste instantie met geen
woordhet conflicttussen d'Uterne en ToeBoecopmotiveren, wijst alles toch op een ge
spannen sfeer en daarbij kan men het voorval gemakkelijk op een herhaald verbod
van de gereformeerde kerkdiensten betrekken.

De gereformeerden bleven evenwel in het bezit van hl!n kerk, en het zag er zelfs
naar uit, dat zij weldra tot het dopen van kinderen zouden overgaan. Arent toe Boecop
en Conraedt van der Vecht hebben de stadhouder op de landdag van 25 augustus te
Zwollenogweer eens van deze ontwikkeling op de hoogte gesteld l04).-Bovendienmoes
ten ze hem meedelen, dat de gereformeerde gemeente-in-oprichting op eigen initiatief
een van haar leiders naar Antwerpen had uitgezonden 105). Sinds februari was de
Scheldestad het nieuwe centrum van het landsbestuur, omdat door de veranderde mi
litaire situatie Brussel als hoofdstad te riskant was komen te liggen. De meegegeven
opdracht aan de gereformeerde onderhandelaar was vanzelfsprekend: de gouverneur
generaal, de hoogste instantie in de Generale Unie, regelrecht om hulp aan te spre
ken. Rennenberg aarzelde bij het nemen van verdere maatregelen. En daar was ook
reden voor. Een algemeen landelijke verordening tot het invoeren van religievrede,
ook in die gewesten waar krachtens de Pacificatie aIleen nog de openbare uitoefening
van de katholieke godsdienst van toepassing was, zou er naar aanleiding van de be
sprekingen in de Staten-Generaal toch binnen afzienbare tijd komen. Ret verbieden
en straffen van al te voortvarende calvinisten op dat tijdstip zou zeker het odium van
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overdreven nauwgezetheid krijgen. Zo ongeveer moet Rennenberg gedacht hebben,
want hij was zelf eigenIijk helemaal geen tegenstander van een verruiming der toler
antiepraktijken. Alleen het ongebruikelijk contact zoeken door particuliere stadsbur
gers met de top van het landsbestuur buiten de ambtelijke weg om moet hem gestoken
hebben. De Statenvergadering kwam tot geen beter advies dan Matthias over de Kam
per toe stand aan te schrijven.

Het is een zekere Rntger Hudde geweest die de zaak der Kamper gereformeerden
op het hoogste niveau ging bepleiten 106). De man was voor die opdracht uiterst ge
schikt, want hij was een rijk koopman met degelijke relaties en een calvinist van het
eerste uur. Zijn vader, Henrick Hudde, had al in 1539deelgenomen aan de protestbe
weging ten gunste van vice-cureit Arent van Collen toen die wegens zijn afwijkende
preken door de pastoor was ontslagen. Rutger was lid van de stedelijke raad geweest
tussen 1559 en 1566.Die functie was hem ontnomen wegens zijn samenwerking met
de destijds al reformatorisch actieve rector van de Bovenschool,Caspar Holstech. In
1572 keerde hij even in de raad terug, maar toen op last van graaf Willem van den
Berg. WeI is hij door ziekte tijdens het korte geuzenbewind nooit tot afleggen van de
raadseed gekomen.

Na de politieke omslag zal hij ongetwijfeldomzijn uitgesproken protestants verle
den met zijn gezin in ballingschap getogen zijn. Vrijwel zeker heeft hij toen het Oost
friese Emden tot toevluchtsoord gekozen 107). Maar in augustus 1576duikt hij gewoon
weer in Kampen op voor een verblijf van ongeveer vijf maanden om hier persoonlijke
zaken te regelen. En dat was nodig, omdat zijn vrouw, de Kamper apothekersdochter
Anna van Zuerbeke, gedurende de ballingschap was gestorven. Huddes zwager
Wycher van Zuerbeke was waarschijnlijk nog katholiek en nog steeds woonachtig in
Kampen. Die had zijn belangen in voorgaande jaren kunnen behartigen. Met hem nu
regelde Hudde de erfenis van zijn drie kinderen 108). Tevens heeft hij van het bezoek
gebruik gemaakt om zich hier een tweede echtgenote te zoeken. Dat werd Cecilia
Voetz,voorwie hij in december nog een huis en erfin Brunnepe verkocht 109).

Uit deze spaarzame gegevens vallen toch enkele conclusies te trekken. Om te be
ginnen: een tijdelijke terugkeer op zakelijke basis was in de tijd van verwarring na de
plotselinge dood van landvoogd Requesens mogelijk, verder werkte de magistraat
daarbij zelfs mee, en het garnizoen stelde zich onverschillig op. Degenen die aldus
voor enkele weken of maanden overkwamen, bemerkten dat hun goederen ondertus
sen niet verbeurd waren verklaard. Het tweede vertrek uit de stad moet Hudde dan
ookminder moeilijk zijn gevallen; hij wist ditmaal zeker dat zijn zwagerWycheronge
stoord als zijn zaakwaarnemer kon blijven fungeren en dat inmiddels de Pacificatie
van Gent, gesloten in november, uitzicht gaf op een definitieve terugkeer - maar dan
moest Polweilers bezetting wel eerst Kampen hebben verlaten.

In gunstige tijden placht Rutger zich in zijn onderhoud te voorzienmet handel op
de Oostzee. Hij had waardevolle familierelaties in Amsterdam. Naar die handelsme
tropool was in vroeger jaren de jongere broer van zijn vader verhuisd. Oom Arent
stond daar al zo'n twintig jaar tevoren als een zeer vermogend korenkoper te boek.Hij
behoorde er tot die gereformeerden die ter wille van het geloofin 1566alles in de steek
hadden gelaten. Enkele maanden terug, na de capitulatie van Amsterdam (de zoge-
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naamde "satisfactie" van 8 februari 1578) was deze met de zijnen in die stad terugge
keerd 110). Wekunnen dus wel aannemen, dat Rutger Hudde, gezien zijn eigen ervarin
gen en die van zijn familie, behoorde tot een generatie van zeer strijdbare calvinisten.

Rutger Hudde nu droeg op zijn audientiereis bij zich het officieleverzoek om reli
gievrede, dat de stedelijke raad niet had willen accepteren. De ongedateerde "suppli
catie" is bewaard gebleven. Daarin wordt, met verwijzing naar de in de Generaliteit
ontworpen religievrede, om godsdienstvrijheid gevraagd en om een passend kerkge
bouw - en dan kunnen we vooralsnog aan de kerk van het Heilig-Geestgasthuis den
ken. Verder wordt omeen eigen schoolverzocht Ill). Het document is ondertekend door
118personen, dus ruim bovenhet vereiste aantal van honderd gezinshoofden.Het me
rendeel der ondertekenaren waren zeer eenvoudige lieden. Van al deze rekwestranten
waren Rutger Hudde en een zekere Henrick ter Barchorst, wat maatschappelijk aan
zien en kennis betreft, de aangewezen voormannen. Dit tweetal zal met Caspar Hols
tech de kleine geloofsgemeenschaphebben geleid. Als we achter deze 118gezinshoof
den een aanvullend getal van ruim driehonderd vrouwen en kinderen aannemen, dan
komen we nog niet tot tien procent van de totale Kamper bevolkingvan toen.

Hudde heeft het verzoekschrift, gericht aan de Kamper raad, samen met een toe
lichtend bezwaarschrift, in de Franse taal gesteld, bij de gouverneur-generaal inge
diend 112). Uit de Franse brief, waarvan slechts een copie zonder kop of staart over is,
blijkt dat de magistraat nog geen religievrede wilde invoeren. En dat uitstel, aldus het
commentaar, had aanleiding kunnen geven tot een "tumulte tres dangereux" (tot een
gevaarlijke oploop),wat aIleen door het bezadigd optreden van de gereformeerde lei
ders is voorkomen 113). Hier wordt een flinke partij van ongeduldige sympathisanten
gesuggereerd die desnoods tot doeltreffender handelingen wilde overgaan. Gezien de
nog bescheiden aanhang onder de burgers, zullen we hier vooral aan garnizoenssolda
ten moeten denken. De informanten doen zichzelf heel wijselijk als zeer beheerste
mensen vooren ze lijken opniets anders uit dan ophet onderhouden van vrede en een
dracht met de andere burgers.

En deze wijzevan benadering had effect:Matthias heeft Hudde een brief van aan
beveling aan de raad meegegeven, gedateerd op 2 september. Dit schrijven zal de au
dientieganger met het verzoekschrift bij de magistraat hebben afgegeven.Hierin doet
de aartshertog een beroep op het stadsbestuur om een zodanig besluit te nemen, dat
de rust zal doen weerkeren. Verder wenst hij over de toestand te worden ingelicht en
wil hij ookvernemen of de Staten van Overijssel het toegezonden concept van de reli
gievrede hebben ontvangen 114).

Inmiddels was na het vertrek van Rutger Hudde naar Antwerpen de verstandhou
ding tussen de meerderheid der burgerij en de vendels van het garnizoen nog meer
verslechterd. Dit blijkt uit een brief van de magistraat aan Eusebius Bentinck, de
drost van IJ sselmuiden. Op 1 september hadden de krijgsknechten zich wederom
schuldig gemaakt aan "seer grote insolentie". Het was zelfs zo erg geweest, dat de ma
gistraat rekening ging houden met een op handen zijnde plundering van kerken. Te
rugkeer naar een dragelijke situatie scheen niet mogelijkdan na verwijdering van het
garnizoen. En als dat misschien, in verband met de algemene toestand, niet helemaal
te verwezenlijken was, dan zag de magistraat het huidige garnizoen liefst door een
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vendel "lantsaten" (manschappen uit het eigen gewest) vervangen. Men deed een be
roep op Bentinck, omdat deze juist op het punt van vertrek stond naar Rennenberg,
die zich of in Arnhem of in het legerkamp voor Deventer ophield. Hij zou deze tussen
oplossing als een redelijk alternatief met de stadhouder kunnen bespreken. De drost
werd in dit verband verzocht de graaf bij de toelichting te doen begrijpen, dat' het
Kamper stadsbestuur ten einde raad was. Daarvan getuigt de volgende passage uit
het schrijven aan de drost: als wij niet geholpen worden, "sullen ende moeten wij
nootsakelick die regierung deser stadt verlaeten ende neffens andere die treffelickste
burgeren vertrecken, gelijck dan algereetz voele ende oick noch bunnen twe dagen et
licke guede burgeren, vermitz deze Iasten ende besweernisse, van hier vertogen sin
nen om op andere plaetsen hoer habitatie ende woninge toe nemen" 115). Deze nood
kreet spreekt boekdelen:wat had de stad haar inwoners nog te bieden? De vermelde
uittocht van gegoedenwas uiteraard niet omte negeren.

De toestand moet ver uit de hand gelopen zijn. Zelfs de aanwezigheid van Johan
Sloet, de drost van Vollenhove,heeft daarin geen verandering kunnen brengen. En die
was juist met een tijdrovende opdracht na de bevrijding doorRennenberg achtergela
ten. Ik trof in de stedelijke rekeningen een tweetal posten aan die betrekking hadden
op de aanschaf van allerlei huisraad tot gerief van de drost 116). De hoge ambtenaar
was toen tijdelijk ondergebracht in het vroegere huis van de overleden rechtsgeleerde
dr. Herman Croeser 117). Over Sloet staat daarbij aangetekend, dat hij "in absentie on
ses g.h. Statholders locum tenens" was. Daaruit zou je afleiden, dat, zolang Rennen
berg aan de belegering van Deventer gebonden was, Sloet voor hem hier in Kampen
allerlei zaken afhandelde. Hij zal dus de magistraat hebben bijgestaan om probleem
gevallen te helpen regelen, zoals de contacten met het garnizoen, de relatie met de cal
vinisten en het doelmatig organiseren van het stedelijk burgerregiment. Voordie ver
trouwensopdracht leek de 63-jarige drost de juiste persoon. Hij kende de stad goed en
hij zal de achting van de raad hebben gehad. Te oordelen naar de voortdurend toene
mende onrust heeft de man hier toch weinig indruk gemaakt, en helemaal niet op de
gewapende macht. Sloet nu heeft de brief van de raad bij Eusebius Bentinck gebracht
en zijn collegamondelingnogheel wat meer vertrouwelijke informatie verstrekt, want
het is niet aannemelijk, dat de drost aIleen maar als postbodeheeft dienst gedaan.

In opdracht van de landdag van 25 augustus heeft de magistraat pas op 3 septem
ber Matthias per brief zijn voorstelling van de gebeurtenissen gegeven. Vreemd ge
noeg had men daar negen dagen mee gewacht. Op dat tijdstip had Rutger Hudde Ant
werpen na een geslaagde gehoorverlening al weer verlaten. Misschien was het
stadsbestuur teveel door de onrust in de stad in beslag genomen geweest. Hoe dan
ook, de heren meldden de aartshertog, dat in voorgaande weken een aantal mensen
van de gereformeerde religie diensten in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis hiel
den. Al het mogelijkewas gedaan om de predikarrt, "gekomenwesende uth Hollant"
van het eigenmachtig optreden af te houden. De gebruikte toevoeging zinspeelt er
maar al te duidelijk op, dat de man in Holland weIhet nodigevan de daar al toegepas
te revolutionaire reformatiemethoden zou hebben opgestoken. Ook bij enige andere
gereformeerden had men niets kunnen bereiken, want de aangesprokenen "sinnen da
erinne bess noch toe continuerende gebleven".Hoewel de protestanten zich beriepen
op "dieReligionsvrede,onlancx beraempt", beschouwdende heren van de raad die bij-
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eenkomsten in strijd met de Pacificatie van Gent, de Unie van Brussel en de restric
ties door de Staten van Overijssel bij het aanvaarden van die verdragen vastgelegd.
Matthias werd er ten overvloede op gewezen, dat de ontwerptekst voor een religievre
de nog steeds niet door de Ridderschap en Steden van Overijssel was ontvangen. De
magistraat verzocht de gouverneur-generaal bij zijn beoordeling van de hem ter ken
nis gebrachte feiten met deze uiteenzetting rekening te willen houden 118).

Daarnaast heeft men van stadswege een beroep gedaan op twee hooggeplaatste
personen omhet Kamper standpunt bij de aartshertog te Antwerpen te helpen beplei
ten. Ret waren Elbertus Leoninus en Guilliam Ramet. Vooral de eerstgenoemde was
van belang. Deze Gelderse staats man en rechtsgeleerde had zich al jarenlang op het
hoogste niveau van het landsbestuur als een bekwaam onderhandelaar onderschei
den. Hij zoudus met Ramet, een "agent"van de Staten Generaal, gemakkelijk toegang
tot de gouverneur-generaal kunnen krijgen. In het schrijven aan beide heren brengt
de raad net even duidelijker dan in de brief aan Matthias zijn standpunt onder woor
den. En wcl aldus: zolang Ridderschap en Steden nog geen concept uit Antwerpen
hebben ontvangen en derhalve nog geen besluit met betrekking tot de religievrede
hebben genomen, wil men zich aan de geldende afspraken houden 119). Of anders ge
zegd:de raad was dus wel bereid verandering in te voeren, maar dezewilde zichvoor
tijdig niets door een minderheid met ongeoorloofdesteun van buiten laten afdwingen,
wat mij, gezien de omstandigheden, als een alleszins te billijken opstelling voorkomt.
Aldus stelde de magistraat de erkenning van het gereformeerde gebruik van de gast
huiskerk nog even uit. Maar ondertussen ontwikkelden zich de opeenvolgendegebeur
tenissen in de stad sneller dan men ten stadhuize had verwacht.

In diezelfde tijd verbleefArent toe Boecopin de directe omgevingvan de stadhou
der. Hij maakte deel uit van een deputatie namens de Overijsselse Staten die met de
graafin Arnhem zou onderhandelen over de "generalemiddelen":overhet storten van
de gewestelijkebijdragen in de krijgskas van de Unie. Opdie manier was hij een poos
je uit Kampen verwijderd en had hij niet de kans aanstonds na de botsing hopman
d'Uterne tegen het lijf te lopen. Te Arnhem en aansluitend daarop in het legerkamp
v66r Deventer was hij in de gelegenheid Rennenberg van zijn tijdelijke detentie ver
slag te doen en zijn analyse te gevenvan de gebeurtenissen in zijn stad. Daarbij onder
handelde hij ookover de wijzewaarop de declaratie voor de TweedeUnie van Brussel
door de hele burgerij nogmoest worden ondertekend, want de Kamper magistraat wil
de die noodzakelijke handeling nog even aanhouden tot de burgerwacht volledig in
vendels en rotten was ingedeeld en het mannelijk deel der burgerij op grond van die
indeling des te gemakkelijker tot ondertekening van hun individuele trouwbeloftekon
worden opgeroepen. Tevens moest Toe Boecopeen betere regeling voor de dagelijkse
voeding en ligging van het garnizoen zien los te krijgen, zodat die last niet voortdu
rend op de particuliere burgers bleef drukken 120). Ret was bij die besprekingen dat
Eusebius Bentinck zich ten slotte als overbrenger van het noodsignaal van de Kamper
magistraat kwam voegen.

De aftocht van het staatse garnizoen
Nu hebben twee gebeurtenissen aanleiding gegeven tot een grote rel op 4 septem

ber. In de eerste plaats was er de herbewapening van de burgerwacht. De burgerven-
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dels zouden op den duur de handhaving van de orde in de straten en de bescherming
van kerken en kloosters op zich moeten nemen. Na de benoeming van het kader en de
indeling van de eerste weerbare mannen was de "stadsbussenschut" erop uitgestuurd
voor de aanschafvan tweehonderd vuurroeren. De eerste koop bestond nog slechts uit
54 stuks. Toen die partij, aangekocht inArnhem en, tegen hinderlijke belangstel1ing
onderweg met stro bedekt, op 2 september de poort werd binnengebracht, heeft de arg
wanende stadswacht van het garnizoen op de wapens beslag gelegd en de voerman
vastgehouden. De commanderende officier was niet te bewegen de voerman los te la
ten en de vuurroeren terug te geven. De stadhouder en de Staten zouden er eerst weer
aan te pas moeten komen 121).

Vervolgenswas er de tot een dieptepunt gedaalde stemming onder de soldaten: de
stadhouder had namelijk het vendel van hopman Mulert laten aanzeggen, dat het
naar het leger v66rDeventer zouworden overgeplaatst 122). Dat had ToeBoecopblijk
baar al weten te bereiken. Maar nu was men, jammer genoeg, achter op de betaling
van de soldij der krijgsknechten. De drie vendels waren indertijd geworven door de
Staten van Friesland; en de Kamper magistraat hoopte, dat er weldra de nodige be
dragen uit het noorden zouden binnenkomen, opdat hijzelf niet meer en meer aan de
voor te schieten sommenfinancieel ten onder zou gaan. Aan de uitkering van de soldij
ontbrak nog het een en ander; daarom weigerden de mannen van Mulert te vertrek
ken, eer de achterstand geheel was aangezuiverd. Het aangekondigde vertrek zal wel
de hoofdaanleidingvan de ontlading in daden van geweldop4 september zijn geweest.
Johan Sloet had toen al twee dagen daarv66r om een onbekende,maar waarschijnlijk
heel gewichtigereden, Kampen verlaten. Men zouverwacht hebben, dat hij juist na de
laatste moeilijkheden met de soldaten en het nog verder gevreesde onheil gebleven
zou zijn. Maar het ziet ernaar uit, dat hij zijn definitiefvertrek niettemin al had aan
gekondigd 123).

Wat de raad al dagenlang gevreesd had, gebeurde toen. Samen met op plunderen
beluste burgers en vreemdelingen hebben de soldaten een beeldenstorm aangericht.
In de kerk van het Heilige-Geestgasthuis begonnen zij met het vernielen van altaren,
beelden en retabels ["taferelen").Tot dan toe hadden de gereformeerden in afwachting
van een religievrede nogwijselijk het kerkinterieur gespaard. Maar nu was bij de bin
nendringers aIle zelfbeheersing zoek. De daar aanwezige kazuifels werden gestolen,
en uit het gasthuis verdwenen voorts gordijnen, linnengoed, kussens en dergelijke za
ken. De belendende woning van kapelaan Henrick Jansz. is in een moeite door in de
plundering opgenomen. Even later drongen de soldaten de kerk van de minderbroe
ders binnen. Hier moest evenzeer de inventaris het ontgelden.De gardiaan en demon
niken werden in het aangrenzende klooster bedreigd, zodat kloosterlingen tijdelijk uit
hun behuizing zijn gevlucht. Zelfsis die dag nog goeduit de kloostergebouwenvan de
"Jofferen van Bronnepe" ontvreemd. Na deze ordeverstoring zat de schrik er voor een
tijd duchtig in. Om verdere daden van terreur te voorkomen werden de kerken en
kloosters enige tijd gesloten gehouden. De clerus durfde geen mis meer te lezen en
geen getijden meer te zingen. Die dag schijnt bepaaldelijk het vendel van Hottinga
zich te buiten te zijn gegaan 124).

Op 5 september volgde bij trommelslag een ernstig vermaan van de magistraat
aan aIle "pertubatoers, uproerigen, vredebrekers en versteurders des gemeenen rustes
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ende tranquiliteits". De kerken, kloosters en gasthuizen moesten met rust worden ge
laten, de geestelijkheid mocht geen overlast worden aangedaan en de geplunderde
goederen dienden op de plaats van herkomst te worden teruggebracht 125). Dit bevel
had niet de minste uitwerking. Hoe kon het trouwens ookkracht worden bijgezet? De
burgerwacht was vanzelfsprekend voor een dergelijke opdracht niet berekend. De sol
daten dreven dan ook de spot met het overheidsbevel en brachten niets terug. Zelfs
hebben enkele kerkschenders zich zodanige dreigementen tegenover de geestelijken
en burgers laten ontvaIlen, dat de stadsregering in zorg bleef voor een aanstaande
plundering van de overigekerken en kloosters, en voorgeweldplegingaan personen 126).

De kerk- en kloosterschennis heeft, zoals te verwachten, de verstandhouding on
der de burgers geen goed gedaan. Op die 4e september moet zich een scherpe twee
dracht onder de burgers hebben afgetekend. De geestelijken en leken die de katholie
ke traditie zo uitgebreid mogelijk wilden handhaven, zullen zich gruwelijk aan de
gereformeerden hebben geergerd, En dit waarschijnlijk ongeacht ofde laatsten met de
soldaten hadden meegedaan of niet. De groep van het behoud leek nu helemaal in de
verdediging gedrongen. Zij kon, met de magistraat, stellig niet meer rekenen op enige
betrouwbare medewerking van het garnizoen. Vermoedelijk zag zij toen al een flink
deel der bevolking aan haar invloed ontsnappen. Het zullen losgeslagen parochianen
zijn geweest die, uit algemene onvrede wegens de doorstane ellende der voorgaande
jaren en wegens de achteruitgang van handel en ambacht, ontvankelijk waren gewor
den voor snelle aanpassing aan nieuwe leuzen en mogelijkheden. Die lieden kwamen
onverschillig te staan tegenover de kerk en haar geestelijkheid. Eigenlijk valt deze
groep, die we voorlopigaIleen nog maar als een achterban van de calvinisten kunnen
beschouwen, moeilijk op partijkeuze en getalsterkte te peilen. Maar ze moet als deel
genoot in de ontevredenheid, nog afgezien van het garnizoen, voor de calvinisten een
factor van belang zijn geweest. De gereformeerden hebben op den duur van een zoda
nig te vermoeden spektakelploeg bij hun acties handig gebruik gemaakt, want zelf'wa
ren ze, hoewel sterk gemotiveerd, nog zwak in aantal.

Het vendel van Mulert moet zonder al te veel rumoer nog in september de stad
hebben verlaten 127). Dat gaf tenminste enige verlichting. De eenheden van d'Uterne
en Hottinga bleven nog over. Hoe kon de stad het vertrek daarvan bewerkstelligen?
Van de bondgenoten had ze niets te verwachten; de Unie verkeerde zelfin chronische
geldnood en kon een leger van enige omvang nauwelijks op de been houden. Kampen
was dus wel genoodzaakt voorlopig geheel aIleen de lasten van het garnizoen te blij
yen dragen. Het was dan ook geen wonder, dat de stedelijke overheid er niets voor
voelde een bijdrage te leveren voor de "generale middelen" v66r en aleer zij van het
garnizoen verlost zou zijn 128).

Geheel door eigen problemen in beslag genomen kon Kampen bezwaarlijk con
structiefin de Generale Unie meedoen. Dat verbond was trouwens ookgeen hecht sa
menwerkingsverband. Het begon al symptomen van scheuring te vertonen. DeWaalse
gewesten stonden vrij dicht bij een afscheiding. De zuidnederlandse edelen werden
namelijk geducht geprikkeld door de onverdraagzaamheid der calvinisten in Gent en
andere Vlaamse steden, waar die zich in strijd met de Pacificatie van het bewind had
den meester gemaakt en de uitoefening van de katholieke godsdienst begonnen te ver-
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hinderen. De "malcontente" adel eiste vooralsnog strikte handhaving van de katholie
ke kerk in haar traditionelc positie buiten Holland en Zeeland. Eigenlijk had men zich
in Overijssel nog niet zolang daarvoor op eenzelfde standpunt gesteld. Ook de Kamper
raad liep niet warm om de plaatselijke gereformeerden godsdienstvrijheid toe te
staan. Door de kerkbezetting met alle rumoer er omheen gedurende de laatste twaalf
weken, gekoppeld aan de herinnering aan de kerkplundering tijdens de periode-Van
den Berg, moet de bereidwilligheid om de protestanten te helpen wel hebben weggeno
men. De brief van Matthias van 2 september met de ingesloten supplicatie zal, naar
het zich laat denken, niet dadelijk na zijn thuiskomst door Rutger Hudde op het stad
huis zijn afgeleverd - de verontwaardiging bij de stadsbestuurders wegens de gebeur
tenissen van 4 september moest eerst wat gezakt zijn. Daardoor kwam de brief met
een opvallende vertraging pas op 7 oktober bij raad en gemeenten in behandeling. Een
uitspraak voor religievrede werd toen nog niet genomen. Men wilde absoluut geen be
sluit nemen los van de eigen gewestelijke Staten, die door een traagheid van de rege
ring te Antwerpen nog steeds geen concept-regeling had den ontvangen. Daarom werd
overeengekomen de gouverneur-generaal nog maar weer eens te schrijven en aan hem
de beslissing over te laten 129).

Even weinig enthousiast stonden de Kamper stadsbestuurders tegenover de on
derhandelingen die destijds door enkele noordelijke gewesten over een "nadere unie"
werden gevoerd.Jan van Nassau, de stadhouder van Gelderland, leidde die besprekin
gen. Het beoogde doel was een nauwere vereniging van naburige gewesten om Hol
land en Zeeland. Daarbinnen zou een religievrede zoals doorWillemvan Oranje werd
voorgestaan, alle kans krijgen. De malcontenten in het zuiden waren terzelfdertijd al
aan de vorming van een grondslag voor samenwerking van katholieke gewesten bezig.
En zij zouden weldra zelfs na de doodvan don Juan (1 oktober '78) contact zoekenmet
diens opvolgerParma, de officielelandvoogdnamens Philips II. Daar het concept van
een nadere unie in oktober in de Staten van Overijssel in bespreking zou komen, be
raadden raad en gemeenten van Kampen zich vooraf over deze materie. ·Hetontwerp
verdrag werd in de gemeenschappelijke vergadering gelezen. Maar men bleef de voor
keur geven aan de Generale Unie 130).

In deze toestand van algemeen blijvende onzekerheid zocht de Kamper magi
straat, zo goed en zokwaad als dat ging, een oplossingvan zijn hoofdprobleem:de on
dragelijke last van het garnizoen met de gebruikelijke aankleef van vrouwen en kin
deren. Zo lang Deventer, hogerop aan de IJssel, nog niet van de resterende vendels
van Polweiler was verlost, leek er voor Kampen met zijn strategische ligging aan de
monding van de rivier weinig mogelijkheid over om het garnizoen kwijt te raken.
Vooral Holland was erin geYnteresseerdde vrije vaart op de Zuiderzee te handhaven
en dan diende de IJ sselmondingweI in betrouwbare handen te blijven. Heel aanneme
lijk is dat de Overijsselse stad er politiek nog niet helemaal werd vertrouwd en boven
dien niet in staat geacht de godsdienstige tweedracht binnen haar burgerij in bevredi
gende banen te leiden. Maar van een Kamper beroep op stadhouder Rennenberg en de
Staten van het gewest zou ook niet al te veel te verwachten zijn. Die beschikten niet
over ruime financiele middelen; die konden nog altijd niet op de eerste der drie stem
hebbende steden, te weten Deventer, rekenen; en die waren nog te veel van de mede
werking van deHollandse troepen afhankelijk.
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Niettemin heeft het Kamper stadsbestuur op de landdag die van 8 tot en met 12
oktober binnen Zwolle gehouden werd, met klem laten pleiten voor overplaatsing van
het garnizoen. Men had zich degelijk op die gelegenheid voorbereid. Om de ernst van
de zaak uiterlijk nog te verhogen was naast de gebruikelijke afvaardiging, bestaande
uit Toe Boecop en Van der Vecht, nog een aanvullende deputatie van acht burgerhop
lieden, gemeenslieden en andere burgers meegekomen. Het was de opdracht aan de
toegevoegde gedeputeerden om uitvoerig de armoede en alle rampspoeden van de
voorgaande zes jaar uiteen te zetten. Zo vroegen zij aandacht voor de onrustbarende
schuldenlast, ontstaan door het langdurig onderhoud van twee garnizoenen in succes
sie; verder wezen zij op de uittocht van vele burgers en ingezetenen ten gevolge van
het totale verval van handel en nering. De deputatie deed een beroep op de Ridder
schap en de stad Zwolle om bij de stadhouder te bemiddelen. Kampen was bereid Ren
nenberg de verzekering te geven, dat het ook zonder garnizoen de Generale Unie
trouw zou blijven en dat het, indien de oorlogstoestand het vereiste, opnieuw een gar
nizoen zou binnenlaten, maar dan liefst een goed betaalde krijgsmacht die niet voor
rekening van de stad kwam 131).

De Overijsselse Staten reageerden zeer meelevend. En toen de stadhouder daarna
zelf in de vergadering verscheen, is hem een verzoekschrift van gelijke strekking als
het kort tevoren mondeling betoogde aangeboden. De raadspersonen Toe Boecopen
Van der Vecht hebben vervolgensvoorRennenberg de hem al bekende waarschuwing
herhaald, dat zij met hun ambtgenoten hun paspoorten zouden aanvragen en de stad
verlaten als aan het Kamper verzoek geen gehoor werd gegeven. De Ridderschap en
Zwollehebben evenwel de Kamper zaak uitstekende dienst bewezen. Zij verklaarden
de stadhouder ronduit, zich niet op diens voorstellen betreffende de Generale Unieza
ken en de belegering van Deventer te zullen beraden, zolang Kampen zijn garnizoen
niet kwijt raakte. Maar tegelijk beloofdenzij hem ten aanzien van de stad zulke ga
ran ties te zullen geven als hij maar verlangen zou 132).

Graaf Rennenberg gaf zich niet dadelijk gewonnen.Hij vreesde voornieuwe gods
dienstrellen als beide vendels uit de stad werden genomen 133). Hij zal verondersteld
hebben, dat de soldaten de gereformeerdeburgers niet graag zonder zekerstelling aan
het dan onbeperkte gezag van magistraat en gemeenten wilden overlaten - het bezit
van de gasthuiskerk was immers nog altijd dubieus!De stadhouder zocht klaarblijke
lijk naar een verontschuldiging. Hij durfde de verantwoordelijkheid voorhet gewenste
besluit niet aan. Het liefst had hij eerst aartshertog Matthias geraadpleegd. Maar de
Ridderschap en beide steden bleven ophun standpunt staan. Zehadden zich niet voor
niets op zekere voorwaarden bij de Unie aangesloten. Een ervan luidde ook, dat het
gewest van de toen aanwezige garnizoenen ontslagen zouworden en dat het, buiten ei
gen medewerking, niet met nieuwe zou worden belast. Tiouwens de stadhouder had
zelf ook bij de aanvaarding van zijn gouvernement een belofte van gelijke strekking
afgelegd. Hij zou zich daarom ook aan die afspraak moeten houden. En dan konden
het stadsbestuur en de hele Kamper bevolking bovendien nog op een eed van trouw
worden vastgepind 134).

Al zoekend naar een compromis heeft Rennenberg zijn voorwaarden voor de uit
tocht der vendels op papier vastgelegd. Die vielen bijzonder hard uit, zelfs zo, dat de
vergaderde gedeputeerden van het landschap de voorlezing ervan "nyet mit droegen
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oogen" hebben kunnen aanhoren. Daarop heeft de graaf zijn gebrek aan soepelheid
goed trachten te praten door te zeggen dat hij toch ook rekening moest houden met het
centrale landsbestuur. Het uiteindelijk oordeel van die hoogste instantie woog hem
duidelijk zwaar 135).

De stadhouder voelde zich in die dagen hoogst onzeker. Dat kwam in hoofdzaak
doordat Holland net te voren Sonoymet zijn beproefdevendels, op een na, uit het leger
v66r Deventer had weggeroepen. De stadhouder kon die Hollandse bijdrage op dat
tijdstip helemaal niet missen, omdat Deventer een beter versterkte stad was gebleken
dan Kampen. Hij beschouwdezich door zijn bondgenootbedrogen en hij heeft zich vol
gens "Fresinga"-Van den Corput destijds laten ontvallen: "Nu de Stadt Campen ge
wonnen ende heure frontieren [namelijk die van de Hollanders] versekert sijn, nu ver
laten sij mij; tis goed te sien, dat sij meer heur eigen gesocht hebben, dan de gemein
sake" 136). Waarom Holland nu precies die onbegrijpelijke maatregel had getroffen,
wordt niet vermeld. WeIbesefte Rennenberg maar al te goed, dat door die Hollandse
aftocht het beleg van Deventer weI eens kon mislukken. In zo'n geval kwam het hele
stroomgebied van de IJssel opnieuw voor aanvallen van de Spaanse kant open te lig
gen. Rennenberg heeft destijds echt gevreesd, dat Kampen hem eerlang als laatste
steunpunt aan de IJssel zou overblijven 137). In het nadeligste geval zou hij zich daarop
moeten terugtrekken om zodoendede verbinding met Holland open te houden. Hij re
kende er ondertussen weI op, dat de bondgenoot te veel belangen in het IJ sselgebied
had omhem al te lang aan zijn lot over te laten; Sonoyzou hem ten slotte toch weer te
hulp worden gestuurd. Het terugroepen van de vendels was waarschijnlijk van tijde
lijke aard omOverijsselwellicht tot grotere financiele inspanning te dwingen.

Nu kon Rennenberg dus op dat tijdstip de beide Kamper vendels heel goed v66r
Deventer gebruiken, maar hij vertrouwde, zoals gezegd, de verhouding tussen de ka
tholieken en de protestanten in de stad niet. Hoe gemakkelijk kon het niet opnieuw tot
een botsing komen. En wat zouden dan de gevolgenzijn?Ongetwijfeldhebben de land
dag en de Kamper magistraat van Rennenbergs verlegenheid geweten en hebhen ze
die in hun voordeelwillen gebruiken. De graafbleeftrouwens maar jammeren, dat hij
niet wist, hoe zich "to hove" te moeten verantwoorden. Aangezien op dat moment de
gelegenheid om Matthias te raadplegen ontbrak, zocht hij bij voorbaat toch maar
steun bij de Ridderschap en de stad Zwollevoorhet geval hij zich de ongenade van het
Antwerpse hof op zijn hals haalde. Aldus is algemeen besloten dat de vendels uit Kam
pen zouden vertrekken en dat Rennenbergs voorwaarden samen met de garanties
waartoe de Staten bereid waren, in een akte werden vastgelegd. Bovendienwerd goed
gevonden, dat hij als eerste garantie voorhet te verwachten compromisvier gijzelaars
uit de ridderschap kon kiezen die op hun beurt er weer vier uit de Kamper burgerij
mochten aanwijzen "ter tijt toe, dat Deventer erovert sij" 138).

OfRennenberg er ondanks alles nog enig gevoelvan leedvermaak aan heeft over
gehouden, zoals "Fresinga"-Van den Corput ons wil doen geloven, meen ik te moeten
betwijfelen. De schrijver zegt, dat het wegzenden der vendels de stadhouder goedege
legenheid bood "om den Hollanders betaelt te setten, dat sij hem verlaeten hadden"
140). Nu klopt het weI, dat men in Holland de IJsselstad liefst niet van een garnizoen
ontdaan zag; Kampen had toch voor dat gewest een te grote strategische betekenis als
een soort van vooruitgeschovenbuitenpost om de vijand zo ver mogelijk van de eigen
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kustlijn af te houden. Met het vertrek van d'Uterne en Hottinga kon echter die be
scherming weleens dubieus worden. Maar Rennenberg had ook voor zichzelf dit laat
ste steunpunt aan de rivier graag veilig gesteld, want de verbinding met Holland bleef
voor hem van vitaal belang. En wat kon hij met zijn offensiefin de IJsselstreek verder
beginnen zonder steun met geld en troepen van de overzijde van de Zuiderzee? Tot zijn
geluk bleef de verovering van Deventer bij nader inzien voor Holland volstrekt nodig
en bleef het gewest nochtans bereid Rennenberg van de nodige wapens, munitie en
proviand te voorzien. En op den duur zou Sonoy dan ook weer te hulp worden ge
stuurd.

Ondanks zijn tijdelijke onzekerheid, of miss chien beter: als gevolg van die innerlij
ke onvastheid is Rennenberg tot zeer pittige voorwaarden voor Kampen gekomen ten
einde de stad stevig onder zijn gezag en aan de zijde van de Generale Unie te houden.
Hier volgen de voornaamste:
1. Ridderschap en Steden zullen tot tevredenheid van de burgerij en tot verzekering
van de stad "helpen" bij de aanstaande verandering van de magistraat, ofmet andere
middelen bijdragen tot de eenheid onder de burgers.
2. Zowelde katholieke als de gereformeerde burgers mogen niet gehinderd worden in
de uitoefening van hun godsdienst. Beide geloofsrichtingenbehoren tot een schriftelij
ke overeenkomst te komen.
3. De officierenen manschappen van de burgerwacht moeten een eed van trouw afleg
gen en bij die eed tevens zweren een garnizoen in de stad toe te laten als de stadhou
der dat wenst.
4. Kampen moet de ingelegerde vendels drieenhalvo maand soldij uitkeren met aftrek
van die financiele bijstand die de stadhouder nog van de andere gewesten los zal krij
gen.
5. TwaalfOverijsselse edellieden (uit Twente, Salland en het land van Vollenhoveelk
vier) zullen zich, zolang het nodigwordt geacht, in Kampen moeten vestigen omonder
borgstelling van hun persoon en goed toe te zien op de naleving van de voorwaarden
141).

In hun commentaar op deze artikelen hebben de Staten zich moeite gegeven een
mildere interpretatie naar voren te brengen. Het was wel te verwachten, dat zij .als
verdedigers van de privileges en oude gebruiken van hun gewest weinig zouden voelen
voor een inbreuk opde rechten van een hunner belangrijkste steden. Kampen had een
"vrije keur", dat wil zeggen: de verkiezing van de raad en de gezworen gemeenten
moest plaats vinden zoals die tot dan toe gehouden was zonder invloed van buiten, en
dan nog op de bij traditie vastgestelde dag en tijd. WeIwerd erop aangedrongen de ge
meenslieden die in januari '73 wegens hun dienst aan Willemvan den Berg uit de ge
zworen gemeenten waren gestoten, bij de komende vernicuwing weer in die vergade
ringen op te nemen. Klaarblijkelijk verlangden de Staten van de Kamper magistraat
voor de bevordering van de interne rust enige tegemoetkoming te betrachten aan dat
deel der inwoners dat langer en intenser dan de rest het Spaans bewind vijandig ge
zind was geweest.

Voor de uitgebreide garantstelling van twaalf edellieden voelde de landdag niets.
Beter leek het de stad strikt aan de artikelen te binden door een eed van trouw, ach
tereenvolgens af te leggen door de magistraat, de gezworen gemeenten, de burger-
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wacht en de hele mannelijke bevolking - en dit dan onder borgstelling van aIle bur
gers, met hun goederen en inkomsten. Ret ziet ernaar uit, dat Rennenberg zich het
commentaar op dit punt heeft aangetrokken, want later wijst niets erop dat hij zijn eis
heeft gehandhaafd. Ondertussen was even weI het voorstel gedaan, dat de stadhouder
zelf uit de ridderschap vier personen voor waarborg zou aanwijzen. Blijkbaar wilde
het gewest zijn goede wil en zijn betrokkenheid bij het behoud van Kampen doen uit
komen. En die vier dan zouden worden verplicht met persoon en goed borg te staan
voor het naleven van het akkoord, dat gedateerd werd op 12 oktober 1578. Voor die
lastige taak heeft de stadhouder om te beginnen nu juist zijn twee belangrijkste amb
tenaren in het gewest aangewezen, namelijk de drosten van SaIl and en van het ambt
van Vollenhove: Eggerich Ripperda en Johan Sloet. Dezen werden gecompleteerd met
Robert van Ittersum en Johan van Voorst 142). De Overijsselse Staten hebben van hun
kant de vier heren, voor het geval dat zij de dupe van hun uitverkiezing zouden wor
den, volledige schadeloosstelling toegezegd 143). Verder zouden deze borgen nog tijde
lijk, tot de val van Deventer, vier gijzelaars uit Kampen mogenaanwijzen.

Dadelijk na de landdag zijn vijf commissarissen doorde stadhouder naar Kampen
gezonden. Er waren drie van de vier uit de ridderschap gestelde borgen hij, namelijk
Ripperda, Sloet en Van Ittersum; en verder de drost van IJsselmuiden Eusebius Ben
tinck, en een Fries adviseur van Rennenberg, genaamd PompejusUfkens. Zijkwamen
dus voor de onmiddeIlijkeuitvoering van het pas gesloten akkoord. De bezending van
de vijfhooggeplaatste heren is zonder bezwaar doorde stad aanvaard. Zowelde magi
straat als de burgerij had begrepen, dat de overeenkomst van Zwolle ondanks aIle
strenge bepalingen toch de enige uitweg uit aIle bezettingsnarigheid bood. Ret was
van belang het vertrouwen van de stadhouder en de centrale landsregering te winnen.
En dat kon aIleen als men de afspraken snel en stipt nakwam. Zo'n gedragslijn zou
naar verwachting tevens een spoedige wederopleving van welvaart bevorderen. De
garnizoenssoldaten en de gereformeerden hadden nu evenzeer baat bij een snelle uit
voering. Daarom werd er door niemand ookmaar het flauwste protest tegen de komst
van de commissarissen aangetekend.

In Kampen had inmiddels de eigen teruggekeerde deputatie de raad en de gezwo
ren gemeenten al verslag gedaan van de besluiten van de landdag. Ret bereikte ak
koord was voorgelezen en vervolgens aangenomen. Ret stadsbestuur bereidde zich
voor de soldijbetaling te regelen; de benodigde financien zoudenmaar weer eens door
middel van een hoofdelijkeomslagworden ingezameld 144).

Ookhad het kader van de nieuwe burgerwacht al bij de raad een schriftelijke ver
klaring getekend, waarin het trouw beloofdeaan de landsheer, aan de Unie en de Pa
cificatie, aan Matthias in zijn functie van gouverneur-generaal, aan Willemvan Oran
je als diens luitenant-generaal, aan stadhouder Rennenberg en aan demagistraat van
Kampen.

Uit het afschrift van deze verklaring in het Daguaartboek zijn ons de namen van
de toenmalige hoplieden, luitenants, "bevelhebbers", korporaals en rotmeesters be
kend 145). Ret waren er bij elkaar tweeentachtig, Op grond van het monstercedel van
het Cellebroedersvendel uit 1614meen ik, zo verantwoord mogelijk, dit getal met ze
yen te mogenvermenigvuldigen om zo tot de totale sterkte van de burgerwacht te ko
men 146). Voordie ongeveer 570 manschappen had het stadsbestuur eind augustus de
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aanschaf van tweehonderd vuurroeren nodig geacht. De grote meerderheid zal dus
nog met spiesen zijn uitgerust geweest. Van een gewapende macht van dergelijke om
yang kon men verwachten, dat ze naar behoren dagelijks de wacht bij de poorten kon
betrekken en de orde op straat handhaven. Vooral dat laatste was van groot belang
om mogelijke vechtersbazen uit het katholieke en het protestantse kamp uit elkaar te
houden. Noodzakelijk was het dan ook, dat gereformeerden al in de gelederen van de
burgerwacht hun diensten mee verrichtten. Onder de kaderleden trofik in ieder geval
al drie tot vijf mannen aan die de aanvraag van een religievrede had den ondertekend.
Dat zou kunnen wijzen op een betrokkenheid van globaal vier tot zes procent van het
geheel.

Op 14 oktober tekenden raad en gemeenten de declaratie van de Unie van Brussel
eigenlijk pas echt, een handeling die waarschijnlijk door de rumoerige gebeurtenissen
in de stad wat lang was blijven liggen. Daarna betraden de commissarissen van de
stadhouder de raadkamer. Die hebben eerst de op vier bepaalde gijzelaars voor de
stad aangewezen. De magistraatspersonen Conraedt van der Vecht en Johan toe Boe
cop, en uit de gegoede burgers Otto Gansneb genaamd Tengnagel en de calvinist Hen
rick ter Barchorst zagen zich uitverkoren om tijdelijk nog eens extra garant te staan
voor de betrouwbaarheid van hun stad 147). Zij zouden tot de overgavevan Deventer te
Vollenhoveworden vastgezet.

Vervolgens is ten overstaan van de commissarissen door raad en gemeenten de
verlangde eed van trouw afgelegd.Van belang is de volgendepassage uit die plechtige
verklaring, waarbij gezworen werd, "dat wij die eene den anderen in sake die religie
betreffende ghiene indracht, verhinderinge, noch oeck eenige vorder vernijonge doen
noch voernemen, dan in de kercke die sie nu ter tijt inhebben hoer exercitie na ordo
nancie des Ertzhertochs van Oestenrijck guverneurs generaels doen laten sullen,
vruntlicken, natuerlicken mit malckanderen leven sullen ...." 148). Daarmee bleven de
gereformeerden in hun gasthuiskerk gehandhaafd en kwam de magistraat de aanbe
veling van Matthias uit diens brief van 2 september na. Een gedetailleerde religievre
de zou pas in de zomer van het volgendejaar opgesteldworden:Maar deze eedsformu
le was voor de calvinisten de eerste erkenning van rechtszekerheid waar ze het
voorlopigmee konden doen. Eenzelfde eed hebben ookde burgerwacht en alle burgers
in het bijzijn van de commissarissen afgelegd. En toen dat alles was geregeld, heeft
men de volgende dag de achterstallige soldij van de vendeIs aan Jarich Hottinga en
Thomas d'Uterne uitbetaaId 149). Een paar dagen daarna zal het garnizoen in de rich
ting van Deventer zijn afgemarcheerd, nagekeken door een opgeIuchtebevolking.

De vier Kamper gijzelaars hebben niet lang te Vollenhovehoeven verblijven, want
op 12 november yond de capitulatie van Deventer plaats. Tochwas dat voor de Kam
per magistraat net lang genoeg, omdat zich onder de gegijzelden twee leden van het
stadsbestuur bevonden.Daardoor werd men ophet raadhuis in de afhandeling van po
litieke en civieIe zaken geremd. De magistraat heeft daarom, even voor de overgave
van Deventer bij de borgcommissie van het akkoord van 12 oktober moeite gedaan
Conraedt van der Vecht en Johan toe Boecopvrij te krijgen, en weImet het argument:
"daer wij toch tot desen tijt seer swackvan Raedtzpersonen sinnen" 150). En dat was zo,
want bij de laatste keur was met een raad van veertien in plaats van achttien burgers
volstaan.
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Op het raadhuis wilden de regenten de bestuurszaken met hernieuwde ijver aan
pakken. Na de bevrijding van Deventer kon de riviervaart zich zelfs tot in het Duitse
achterland herstellen 151). De opbloei van zeehandel, van nering en ambacht was te
verwachten. Er zou nu een einde komen aan de leegloopvan de stad. Ja, er kon wel
licht gerekend worden op de terugkeer van ondernemende uitgewekenen ofop toeloop
van arbeidzame vluchtelingen. AIleenzou de opgelopenschuldenlast, naar men mocht
aannemen, nogweI in geen tientallen jaren uit de stedelijke boekhouding weg te wer
ken zijn. Maar dat was van later zorg. Binnen niet al te lange tijd kon er tenminste
weer een begin worden gemaakt met de aflossing ervan. Het normale leven leek her
steld. In de gezinnen begonmen, aan tafel gezeten, de lastige meeeters van voorheen
al weer bijna te vergeten; men geraakte er weer aan gewendvrij over zijn hele huis te
kunnen beschikken. De eerste belangrijke gebeurtenis waar de burgers naar uitkeken
was de komende keurdag injanuari: de wettige gelegenheid om de gekortwiekte raad
opnieuw opvolle sterkte te kiezen.

De keur van januari 1579met nasleep
Na de verovering van Deventer heeft Rennenberg zich in december naar Antwer

pen begevenomdaar te "triumferen" 152).Maar daar was de stemming opdat tijdstip in
een dieptepunt. In het zuiden was namelijk van de onderlinge samenwerking op basis
van deUnie van Brussel weinigterecht gekomen.DeWaalse gewestenwensten wegens
hun gehechtheid aan het katholieke geloofstrikt aan de Pacificatie van Gent vast te
houden. Ze voelden niets voor een religievrede zoals die al maanden door Oranje en
Matthias was aangeprezen. Zewantrouwden het optreden der calvinisten in Vlaande
ren; ze vreesden, dat die in hun ijver niet wilden rusten voordat zij overal de definitieve
overwinning hadden behaald en hun eigen godsdienst tot de heersende gemaakt. Van
die Waalse moedeloosheidmaakte Alexander Farnese, hertog van Parma, met veel in
zicht gebruik. Hij was na de doodvan don Juan op 1 oktober de nieuwe Spaanse land
voogd.Nog even, en hij zou op 6 januari 1579met een aantal zuidelijke gewesten de
Unie van Atrecht sluiten en deze landen onder het gezag van Philips II terugbrengen.
Van de Generaliteit dreigde eerlang weinig meer over te blijven, temeer daar Jan van
Nassau in het noorden ookal dicht bij de afkondigingvan een "Nadere Unie"was.

Tegen die dreigende tegenvallers stond de komst van de succesvollestadhouder uit
het noorden in een bemoedigend contrast. Hij werd te Antwerpen allerhartelijkst en
eervol ontvangen, want de gouverneur-generaal en de prins van Oranje met de Sta
ten-Generaal waren buitengewoon over de door hem behaalde overwinningen te spre
ken. Hij kreeg zelfs tijdens zijn verblijf in het regeringscentrum het pas vacant geko
men opperbevel over het staatse leger aangeboden. Het zal zijn herwonnen
zelfvertrouwen hebben gesterkt. Desondanks heeft hij wijselijk het mooie aanbod af
gewezen, omdat hij begreep moeilijk uit zijn stadhouderschappen weg te kunnen; het
had hem veel inspanning gekost er zijn gezag te vestigen en zijn prestige kon er weer
snel worden ondermijnd - nagekomen berichten stelden hem in dit opzicht niet hele
maal gerust 153).

Een gezamenlijk bevochten zege op de landsheer, die de vorst tot concessies zou
moeten dwingen, leek met het afzonderlijke beraad te Atrecht en te Utrecht geheel
van de baan. De strijd zou opnieuw en op noggroter schaal oplaaien. De bewoners der
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zeventien gewesten die na elf jaar schoon genoeg van de oorlog hadden en die naar
rust en hers tel van welvaart verlangden, zouden zich nog weer eens over hun houding
in het voortdurend conflict moeten bedenken. Te verwachten was dat de standpunten
zich van lieverlede zouden radicaliseren. Vooral ook Rennenberg moet zich zorgen
hebben gemaakt over de ontwikkeling der gebeurtenissen. Zijn eigen trouw aan de Ge
neraliteit zou voor hem persoonlijk een volle dig verlies betekenen aan contact met zijn
familie en zijn vrienden in het zuiden; en dan nog verlies aan inkomsten uit zijn daar
gelegen goederen. Hem stond een lang niet gemakkelijke tijd te wachten.

Te Antwerpen zal de stadhouder zich ook bij de centrale regering ten aanzien van
de afspraken van 12 oktober hebben moeten verantwoorden. Ongetwijfeld heeft aarts
hertog Matthias met de pittige eisen van Rennenberg ingestemd. Maar nu wreekte
zich al spoedig de formulering van het eerste punt, waarin dit werd voorgeschreven:
Ridderschap en Steden zullen "tot contentement van de burgerie ende verseeckeringe
van de Stadt Campen den Magistraet derselver helpen veranderen ofte mit andere be
quaemste middelen eenicheit en de verseekertheit onder die gemeene burgeren maec
ken". WeI hadden de Overijsselse Staten hiertegenover gewezen op de vrije keur en op
de priviliges van de stad, maar het kwaad had zijn werk al gedaan. Op grond van dit
artikel konden de gereformeerde burgers gemakkelijk opnieuw een actie bij de gouver
neur-generaal beginnen.

Nu was het trouwens in december toch nog niet zo rustig in de stad als de autori
teiten na het wegzenden van het garnizoen gehoopt hadden. Er waren nog genoeg lie
den over die voor nieuwe herrie zorgden. De magistraat en de burgerhoplieden moes
ten wederom met strenge straffen dreigen tegen relschopperij, tegen het ingooien van
glazen en het toebrengen van verdere schade aan geestelijke gebouwen en particuliere
woonhuizen 154). De drosten van Salland en Vollenhovehadden het stedelijk bestuur
ook al gewaarschuwd tegen nieuwe voornemens van bepaalde burgers. Waartegen nu
precies werd saamgezworen, blijkt evenwel niet uit het raadsverslag, maar de waarge
nomen samenspanning heeft, gezien de latere informatie, betrekking gehad op de na
derende keur van raad en gemeenten. Er is bovendien in het geheim een nieuwe dele
gatie van gereformeerden naar Antwerpen voorbereid. Er deed zich immers een
prachtige gelegenheid voor omjuist verkiezing van protestantse raadsvrienden en ge
meenslieden te eisen. De stedelijke bestuurscolleges behoorden weer op hun oude be
zetting van achttien en tweemaal vierentwintig te worden teruggebracht - de bevol
king nam opnieuw, ondanks een tijdelijke stagnatie, toe door de voortgaande
terugkeer van uitgewekenen en er zou dus weer keus genoeg zijn voor de aanvulling
van de twaalf vacatures in raad en gemeenten samen. Overigens was bij de discussie
op de landdag over het oktoberakkoord de Kamper magistraat al aangespoord de go
meenslieden die na het geuzenintermezzo van '72 wegens hun politieke ofgodsdiensti
ge gezindheid uit de collegeswaren gestoten, in hun vroegere functie te herstellen. In
ieder geval, Ripperda en Sloet drongen in verband met geruchten aan op nauwkeurige
naleving van de gemaakte afspraken, want anders zouden zijin het kader van het be
kende akkoord de hun voorgeschrevenmaatregelen ten aanzien van Kamper personen
en goederen moeten uitvoeren. Raad en gemeenten hebben daarop besloten ongehoor
de acties te verhinderen en de artikelen na te komen. Hierbij konden ze rekenen op de
loyale medewerking van de burgerhoplieden 155).
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Niettemin slaagden de gereformeerden er weer in, met een afvaardiging tot Mat
thias door te dringen en zijn aandacht voor hun bijzondere klachten en wens en te ver
krijgen. En we kunnen gerust aannemen, dat Rutger Hudde de leiding van deze depu
tatie had. Aldus voorgelicht zal de gouverneur-generaal ervoor gevoeld hebben, dat
het stadsbestuur zodanig werd vernieuwd, dat de burgerij haar overheid algemeen
zou respecteren en dat het nieuwe bestuur tot aller tevredenheid een volledige religie
vrede zou uitwerken. In die lijn handelend heeft Matthias de Kamper magistraat dan
ook op 31 december 1578 geschreven, dat hij het wenselijk achtte dat Rennenberg in
hoogst eigen persoon de komende vernieuwing zou bijwonen. Nu werd de stadhouder
wel door andere zaken opgehouden, maar men diende de keur dan maar enige tijd uit
te stellen tot hij erbij kon zijn 156). Onderwijlwerd de stadhouder, hoewelin het gewest
terug, geheel in beslag genomen door gerezen moeilijkheden te Deventer. Ret was
weer het oude liedje: het plaatselijk garnizoen zat al tijden zonder soldij; burgers en
krijgsknechten waren dreigend tegenover elkaar komen te staan. De drost van Vollen
hove Johan Sloet, na de capitulatie als Rennenbergs zaakwaarnemer in de stad ach
tergelaten 157), was bij zijn bemiddeling in de problemen geraakt. Die januarimaand
nogheeft de stadhouder toch kans gezien de vendels uit de stad te krijgen. Bij dat ge
slaagde optreden heeft hij Deventer ongeveer dezelfde voorwaarden opgelegd als
Kampen in oktober 158). In die omstandigheid was hij dus niet in de gelegenheid zich
een-twee-drievan Deventer los te maken.

De brief van Matthias kwam pas op 9 januari 1579op het raadhuis van Kampen
aan. Dezewerd, zoals een latere bron vermeldt 159), "durch eenen van onsen burgeren"
overhandigd.Dekoeriersdienst zal dus verricht zijn dooreen van de uit Antwerpen te
ruggekeerde gereformeerden.De afgifte gebeurde "smiddachsnae elfuhren". Hiermee
wordt natuurlijk elf uur 's morgens bedoeld;want destijds placht heel Kampen in de
wintermaanden op dat uur in de namiddag al onder de wol te liggen. Ret tijdstip van
ontvangst werd nauwkeurig op de brief genoteerd om achteraf aan te kunnen tonen,
dat Matthias' verzoek de magistraat wel erg laat bereikt had; op de twee volgendeda
gen zouden immers achtereenvolgens de gemeenten en de raad worden aangevuld en
vernieuwd. De "Eersame" heren waren weinig bereid het voorstel tot afwijking van
het gebruik op te volgen:de beide gemeenten en de raad waren doorhun eed verplicht
de vernieuwingen op de traditionele dagen na Driekoningen uit te voeren, en dit zon
der bemoeienis van buiten. Nu was er weIdie afspraak van oktober, maar die viel ook
anders te interpreteren dan de gouverneur-generaal blijkbaar deed. Ret was dus zaak
onmiddellijk steun te zoeken bij enkele personen uit Ridderschap en Steden die al te
Zwolleaanwezig waren in verband met de komende landdag. Met een dergelijke op
dracht werd Arent toe Boecopdie dag nog "to peerde" erop uitgestuurd 160). Dat was
een vermoeiende en koude boodschapvoor een man die niet meer tot de jongste raads
vrienden behoorde! Maar niemand kon zoals hij het raadsstandpunt vertolken.

Want nadat de raadsvrienden kennis hadden genomen van de brief van Matthias,
zullen zij onmiddellijk in ernstig overleg getreden zijn. Zij zullen zich uitermate heb
ben gestoord aan de nieuwe kuiperijen der gereformeerden, waarvan ze de toeleg nu
geheel doorzagen. Aan de hand van wat latere gegevens is het mogelijk zich al een
voorstelling te maken van de klachten die Matthias eind december uit de calvinisti
sche gemeenschap hier bereikten. Ret misnoegen had vooral betrekking op de geslo-
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tenheid van de grote en kleine gemeenten, welke instellingen door de magistraat zelf
werden aangevuld; het betrof verder de daarmee verb and houdende onmogelijkheid
voor andersdenkenden om in de grote gemeente door te dringen en langs die weg op
den duur het raadslidmaatschap te verwerven. En welke consequenties konden die
nadelen juist in de ogen der radicale vernieuwingsgezinden hebben? WeI, heel eenzij
dig geredeneerd: dat de stad op die manier nooit een volle dig betrouwbare deelgenoot
in de Generale Unie zou zijn; en dat de raad zich ook nooit druk zou maken voor het
invoeren van een goed uitgewerkte religievrede. En verder was er de wens, dat een of
twee gereformeerdgezinden in het oppercommando van het burgerregiment werden
opgenomen. Rutger Hudde kende de aartshertog al van een vorig bezoek en hij en de
zijnen wisten weI hoe ze hem voor hun doeleinden moesten aanspreken.

De magistraat begreep snel te moeten handelen om de berekeningen der gerefor
meerden te dwarsbomen. Toe Boecop en Van der Vecht had den politiek inzicht genoeg
om bij het bepalen van de tegenzet een belangrijke stem in het kapittel te hebben. Er
is blijkbaar zonder veel moeite besloten aan de gewijzigde stemming in de stad iets toe
te geven; de grote gebeurtenissen van het voorgaande jaar hadden een zekere gisting
onder het yolk teweeggebracht; dat viel niet langer te ontkennen. Zo zal er bijvoor
beeld een zekere antipathie zijn geweest tegen die raadspersonen die zes jaar geleden,
toen don Frederik met zijn Spaanse heerscharen naderde, ter vervanging van Willem
van den Bergs selectie waren gekozen. Bij hun verkiezing was destijds voor alles op de
onverdachte trouw aan de Moederkerk gelet. Toen moest er namelijk rekening worden
gehouden met een mogelijke correctie achteraf door Alva, want die lastige landvoogd
mocht vooral niet ontstemd worden. En bij die raadsvernieuwing was het oude verbod
van onderlinge verwantschap der raadsvrienden tot in de derde graad gemakshalve
tot nader order buiten werking gesteld.

Die wijziging van toen was nooit herroepen. Het werd dus tijd daaraan ditjaar iets
te doen. Tevens konden in dit verband raad en gemeenten weer op de oude bezetting
worden teruggebracht door herroeping van de noodmaatregel van januari '78. Dat zou
de mogelijkheid om weer eens geheel nieuwe mens en in de raad te brengen, verrui
men. Bij die stand van zaken moet het de magistraat aanvaardbaar hebben geleken
zeven van de collaboranten van Willem van de Berg opnieuw in de raad op te nemen.
Die mannen hadden zich destijds min ofmeer met tegenzin door de geuzengraaflaten
gebruiken. Ze waren kennelijk gematigde figuren; ze hadden eind '72 de stad niet voor
vrijwillige ballingschap verlaten, maar werden toch gezien als onverdacht anti
Spaans en sympathiserend met de zaak van de Staten-Generaal. De bewuste zeven
personen waren Henrick de Wolfs van Westenrode, Arent Brant, Henrick Kistemaec
ker, Roelof Buiter, Otto Gansneb genant Tengnagel, Bartolt Lulofs en Nicolaes van
Haersolte 161). Die mannen konden eigenlijk niet volgens het keurstatuut direct in de
raad worden gekozen. De magistraat zou hen zelf eerst op zaterdag 10januari in de
grote gemeente moeten kiezen 162); vervolgens dienden de keurnoten uit de gemeenten
de volgende dag met een ongewoneopdracht voor alles met het wippen van de raads
personen van '73, die al te nauw aan de oudere stadbestuurders verwant waren, te be
ginnen. Een dergelijke correctie zou voldoende plaats verschaffen om daarna de pas
gekozen gemeenslieden snel in het raadscollege binnen te loodsen.Maar wat bleef er
dan nog over van het punctueel toepassen van het conclave der negen boonheren in
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het schepentorentje? Men zal gedacht hebben: nood breekt wet en de tijd dringt!
Aldus heeft de magistraat op 10 januari de missive van de gouverneur-generaal

aan de vergaderde gemeenten doen voorlezen. Tevens zullen de gezworenen zijn inge
licht over de voornemens van de raad. Het kostte geen moeite tot een algemene ver
klaring te komen, dat toegeven aan het verzoek van de aartshertog in strijd was niet
aIleen met de privileges, maar ook met de artikelen van 12 oktober, die raad, gemeen
ten en aIle burgers met hun eed hadden bevestigd. Allen waren het erover eens, de
vernieuwing van de raad op de volgende dag te moeten doorzetten, en wel naar eigen
traditie en inzicht, "ten weer dat die E. Arent to Bocop .....ander besluit mitbrachte".
Daarop is de raad tot de voorlopige aanvulling tot het volledige aantal van beide ge
meenten overgegaan. In het raadsverslag staat alles heel bon dig weergegeven, zodat
het meegedeelde feitelijk weinig houvast biedt 163).

Op de zondagvan de raadskeur heeft de gezamenlijke vergadering van raad en ge
meenten eerst de tijdig teruggekeerde Arent toe Boecopaangehoord met het verslag
van zijn bevindingen. Hij had, zoals hem was opgedragen, de drosten van Salland,
Vollenhove en IJ sselmuiden gesproken, benevens afgevaardigden van Deventer en
Zwolle.Hun eenparig advies kwam hierop neer: verricht de keur gewoonop de gebrui
kelijke wijze.Maar in het raadsverslag van die llde januari staat ookweer zogoedals
niets genoteerd. We moeten het doen met de mededeling, dat de nieuwgekozen ge
meenslieden, voorhet eerst in hun functie present, met de toe te passen procedure in
stemden, precies zoals hun mede-gezworenen dat de vorige dag al gedaan hadden.
Hierna hebben de negen keurmeesters voorde vorm,naar ik aanneem, in hun gebruike
lijke afzondering "alle susters ende broeders kynderen" van de raadslijst geschrapt 164).
Van het heringevoerde voorschrift zijn liefst vijf a zes raadspersonen het slachtoffer
geworden. De meest opvallend gedupeerde was Johan toe Boecop,de neef van de be
kende Arent 165).WeIwerd hij gelijkweer met twee lotgenoten in de grote gemeente op
genomen, want maakte je eenmaal deel uit van die grote club van raad en gezworen
gemeenten dan liet men je, als het even kon, niet helemaal vallen. Onder de hand
bleef wel de rest van de keur van '73 gecontinueerd, namelijk Henrick Crachtsz, Hen
rick van Averenck en Johan Roeper. In de plaats van de uitgetredenen en tevens op de
vier sedert januari '78 vacant gehouden plaatsen kwamen er nu dezeven uit de geu
zenperiode en nog drie anderen uit de grote gemeente, te weten Geert Loese, Geert
-IanszVrese en Bartolt van Wilsem. Deze genoemde drie waren successievelijk in '73,
'75 en '76 in de grote gemeente opgenomen 166). Geert Loesewas evenwel in oktober '72
doorWillem van den Berg in de kleine gemeente gekozen en Geert Vrese was bij die
gelegenheid als lid van de grote gemeente gehandhaafd, wat toch wel iets van hun po
litieke aanpassingsvermogen zegt. Daarentegen kan van Bartolt van Wilsem worden
aangevoerd, dat hij door de geuzengraaf als raadslid juist was overgeslagen.

Van de oude, beproefde kern der principiele tegenstrevers van de geuzen behielden
Arent toe Boecop,Conraedt van der Vecht, SymonGlauwe Jzn, Geert van Endoven en
Caerle Knoppert hun kussen in de raad. Dankzij hun grote ervaring bleven zij voorlo
pig een sterke invloed ophet bestuursbeleid houden.

Aldus kunnen we met het politieke gedrag tijdens de geuzenperiode als maatstaf
concluderen, dat de magistraat na de keur van januari '79 voor de ene helft bestond
uit mannen die min ofmeer zorgelijk tegenover de nieuwe ontwikkelingen stonden, en
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voor de andere helft uit lieden die zich inschikkelijk opstelden. Daarmee leek een ze
kere concessie gedaan te zijn aan het roerige deel der burgerij. WeI missen we onder
de nieuwe raadsleden en zelfs onder de nieuwe gemeenslieden de naam van Rutger
Hudde, die toch tot de voornaamste collaborateurs van '72 gerekend moet worden. Het
is overduidelijk, dat men deze onwrikbare calvinist ditmaal niet in raad of gemeente
wilde hebben. Hoogstwaarschijnlijk was dat toe te schrijven aan zijn contacten met
Antwerpen, aan zijn nadrukkelijk leiderschap van de gereformeerde factie. Zijn blij
yen buiten de stadsregering zegt, lijkt mij, indirect iets van de nieuwgekozen raads
personen: die kwamen geen van allen voor onder de 118 gezinshoofden die in augustus
het rekest voor een religievrede hadden ondertekend. AIleen op grond van gegevens
van een tot drie, vier jaar later blijkt dat zeker zes van die tien min of meer sympa
thiek tegenover het protestantisme stonden en dat zij er op den duur voor uitkwamen.
Toch moet men er rekening mee houden, dat er in die tijd soms een lange weg werd af
gelegd eer een lauwe, weifelende katholiek zich als volledig belijdend lid onder het ge
reformeerde kerkvolk schaarde en vervolgens dat zo'n keuze, op het beslissende mo
ment, ook nog door opportunisme ingegeven kon zijn.

Afgezien van de zeven onmiddeIlijk naar de raad doorgeschoven kandidaten wer
den, met de later nog noodzakelijke aanvulling, elf nieuwe mann en in de grote ge
meente gekozen. Van hen heeft er zich niet een in het komendjaar officieel bij de gere
formeerde kerk aangesloten. WeI had een gemeensman de petitie voor religievrede
van voorgaande augustusmaand getekend. Maar hij is dan ook van aIle leden van de
grote gemeente de enige geweest. Deze Jonge Reiner, die trouwens ook voorkomt on
der de oktoberselectie van 1572, was geen invloedrijk persoon. Daarmee was dan ook
de grote gemeente op de vroegere sterkte van 24 personen teruggebracht 167). Hetzelfde
is ookgebeurd met de kleine gemeente. Maar van dit collegezijn geen namen bewaard
gebleven, zodat we de gezindheid der leden niet kunnen benaderen.

Een en ander leidt weI tot deze gevolgtrekking: de Staten van Overijssel moeten
tevreden zijn geweest, want de stad Kampen had uitgevoerd wat ridderschap en beide
zustersteden van haar hadden verwacht.

Twee dagen later waren Arent toe Boecopen Conraedt van der Vecht in Zwolleom
daar met gedeputeerden van Ridderschap en Steden namens het gewest een soort pro
testbrief aan Matthias op te stellen. Daarin lieten de afzenders weten, dat raad en ge
meenten van Kampen, ondanks het verzoek van de aartshortog, de keur toch op de
traditionele dagen hadden uitgevoerd. Dezemededeling gebeurde met de toelichting ,
dat het gebruik in vroeger dagen zoweldoor Karel V als door Philips II was bekrach
tigd. Bovendien, de stad was doorhet akkoord van 12oktober er nog eens door de Sta
ten toe verplicht. De toevoegingover het "helpen veranderen", die doorRennenberg in
die overeenkomst was aangebracht, werd hier niet aangeroerd. De Staten gingen ge
woonvan hun visie uit, dat zij aIleen de volledigevrijheid in het toepassen van het ou
de recht behoorden te garanderen. Belangrijk is verder in deze brief het verzoek aan
de gouverneur-generaal op dit punt geen gehoor te geven aan "clachten van private
personen uth der Lantscap oft steden" 168).

Een gelijktijdig schrijven van de Kamper magistraat had ongeveer dezelfde in
houd. AIleenwerd daarin iets subjectiever gezinspeeld op de "private clachten eeniger
onser onwilliger burgeren". Die onwilligheid duidde op het eigenmachtig anticham-
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breren omtrent de jaarwisseling te Antwerpen, en dit onder het voorwendsel van zoge
naamd te verwachten onregelmatigheden bij de komende bestuursvernieuwingen 169).
Ret was destijds hoogst ongebruikelijk en ongewenst, dat particulieren op eigen ini
tiatiefbij de centrale regering gingen klagen, en tevens, dat de hoge overheid zo'n au
dientie toestond zonder eerst de magistraat zelf te horen. Opvallend is, dat zowel de
Overijsselse Staten als de stad Kampen de gouverneur-generaal van repliek dienden
zander de medewerking van de niet-aanwezige stadhouder af te wachten. Maar die
had in Deventer andere zaken aan zijn hoofd.

Na een weekkreeg men in kringen van Ridderschap en Steden al de indruk, dat de
centrale regering overwoogcommissarissen te sturen, die nogweer op de Kamper be
stuursvernieuwingen zouden terugkomen 170). Spoedigwerd ook duidelijk wat er zich
allemaal te Antwerpen had afgespeeld. De stadhouder heeft namelijk begin februari
op de Statenvergadering te Deventer verslag uitgebracht van wat hij daar zelf gezien
en gehoordhad. Zohebben Arent toe Boecopen Conraedt van der Vecht direct uit zijn
mond kunnen vernemen, hoe hij zelf eind december in de Raad van State was geweest
ophet moment dat de gouverneur-generaal een verzoekschrift uit Kampen kreeg door
gegeven.Matthias had Rennenberg bij die gelegenheid dat geschrift meteen in handen
gegevenmet zo iets als: dat betreft uw ambtsgebied. Maar toen de stadhouder had ge
zien, dat het document niet eens was ondertekend en dat de inhoud boos van opzet
was, heeft hij het in het haardvuur geworpen.Van een schrijven van Matthias aan de
Kamper magistraat zei de stadhouder evenwel niets te weten. Dan zal die brief dus al
leen in overlegmet de ontevreden burgers uit Kampen zijn opgesteld. Dit vermoeden
lijkt ookwel aannemelijk, juist omdat het een burgerpersoon was, en niet een of ande
re koerier, die de brief op het raadhuis had afgegeven.Rennenberg had verder wel ge
hoord, dat er nog een tweede supplicatie bij de gouverneur-generaal was binnengeko
men waarin met zovele woorden zou hebben gestaan, dat de raad van Kampen
onbetrouwbaar was en dat die de stad wel zou overgeven als de vijand v66r de muren
verscheen. En er kwam nogbij, dat Rennenberg toen hij zichvoorvertrek uit de Schel
destad wilde inschepen, daar aan de haven Kamper burgers had aangetroffen, die
hem verhit hadden aangesproken. Zijwilden dat hij met hen zoumeereizen, maar hij
had zich van hen weten los te maken met de uitvlucht, dat hij nog enkcle zaken in de
stad had te regelen 171).

De stadhouder en de Staten zullen gelijke gedachten hebben gehad over de eigen
machtige onderneming der Kamper calvinisten. Rennenberg moet in een gewijzigde
stemming van zijn winterreis zijn teruggekeerd. Ongetwijfeld zal hij te Antwerpen in
het algemeen vernomen hebben van de ontevredenheid van deWaals,eadel. Ookheeft
hij waarschijnlijk door schriftelijk ofmondeling contact al geweten, dat zijn eigen fa
milie in de zuidelijke Nederlanden gevoelig was geworden voor de politiek van de
nieuwe Spaanse landvoogd, die er intelligent van de groeiende ontstemming gebruik
maakte om het gezag van de landsheer geleidelijk te herstellen 172). Stellig heeft Ren
nenberg in de Scheldestad gehoordvan het gewroet der calvinisten in Vlaanderen; hij
kreeg er ookmeer en meer mee te doen in zijn eigen gewesten. Wat was er eigenlijk
nog overgeblevenvan het streven naar pacificatie? De eerste maand van het nieuwe
jaar had het begin van scheuring in de Generale Unie te zien gegeven: de Unie van
Atrecht en de Unie van Utrecht waren beide tot stand gekomen.
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Als de graafin dat tijdsgewricht al niet in een ondermijnend pessisme was verval
len, dan moet hij zeker sterk ontnuchterd zijn geweest. Hij zal dan ook heus niet in
een vriendelijke stemming zijn geweest, toen zich op 2 februari tijdens de bijeenkomst
te Deventer een tiental Kamper gereformeerden voor een onderhoud meldde. Met de
morele steun van Antwerpse toezeggingen zullen zij hem ontvankelijk hebben willen
maken voor hun visie op de jongste magistraatsvernieuwing in hun stad. Bij dat ge
sprek heeft Rennenberg kunnen constateren, dat zijn bezoekers zelf al op de hoogte
bleken te zijn van de aanstaande komst van speciale gevolmachtigden 173). De stadhou
der moet gevoeldhebben, dat Matthias hem niet langer de geschikte persoon achtte
omalleen de vernieuwing in Kampen recht te zetten. En weldra zouhij ookweten, dat
het stadsbestuur niet in het minst bereid was tot medewerking als de te verwachten
heren ookmaar iets tegen de stedelijke vrijheden zoudenondernemen 174).

De commissarissenmet speciale opdracht van de gouverneur-generaal hebben zich
op 27 februari in de vergadering van raad en gemeenten aangediend. Ret waren de
president van de Provinciale Raad van Utrecht, George van Rataller, en een raads
heer uit het Hofvan Friesland, Carel Roorda.Ze zeiden de opdracht te hebben de bur
gerij van Kampen bijeen te roepen. Er was "in name der gemene burgers" geklaagd
over de toegepaste praktijken bij de raadsvernieuwingen sinds 1573en Matthias wil
de weten in hoever de burgers achter de uitgebrachte klachten stonden. Daar de heren
echter onmogelijkzonder medewerking van de magistraat te werk konden gaan, pre
senteerden zij zich na aankomst op het stadhuis. Zoals te verwachten ontving de raad
de heren met wantrouwen. Ret stadsbestuur vermoedde, dat de commissarissen voor
heel wat meer dan het aanhoren van klachten uit de burgerij waren gekomen.Ret on
gedaan maken van de keur van januari kon hun in tweede instantie zijn opgedragen.
Wat konmen al niet in die rumoerigejaren van de hogeoverheidverwachten? De raad
echter wilde eerst wel eens weten wat er nu precies in de brief van de ontevreden bur
gers aan de aartshertog had gestaan. Van Rataller en Roorda weigerden evenwel
daarvan een kopie te verstrekken. Ret gevolgwas dat raad en gemeenten de heren on
verbloemd te verstaan hebben gegeven, dat zij de gegeven opdracht in strijd achtten
met de rechten van de stad. Zewensten dan ookniet verder te onderhandelen zonder
de aanwezigheid van de stadhouder; hij was immers de enige persoon die hen uit de
nadelige situatie kon redden. Onder protest hebben de commissarissen zich moeten
schikken. Daarna zijn enkele gemeenslieden erop uitgestuurd om graaf Rennenberg
zovlug mogelijknaar de stad te halen 175).

Op 1maart kon de onderhandeling worden voortgezet; die dag was de stadhouder
aangekomen; ook waren de drost van IJsselmuiden en twee raadspersonen van
Deventer en Zwolletoegesneld omnamens de OverijsselseStaten Kampen bij te staan
176). Verder namen aan de samenkomst zes personen uit de stedelijke raad deel, onder
wie - het kan niet missen -ToeBoecopen Van der Vecht.

Rennenberg en de Overijsselse gedeputeerden hebben toen op hun beurt de heren
commissarissen nogeens haarfijn, met uit het Schepentorentje aangevoerde documen
ten erbij, uitgelegd, dat inmenging van hogerhand niet alleen inging tegen de privile
ges van de stad, maar ook tegen die van het landschap. Niettemin werd aan de wens
van Van Rataller en Roorda in zover tegemoet gekomen, dat ze slechts enkele perso-
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nen uit de burgerij - en wel dezelfden die het verzoekschrift van december had den op
gesteld - naar het raadhuis konden laten komen. En aldus verschenen in de raadka
mer Rutger Hudde, Henrick ter Barchorst, Arent Vrese, Aelt Craen en Gerrit Bloeme -
allen ook ondertekenaars van het verzoek om religievrede; en dan nog Gerrit Dub
beltsz, Claes van Olst en Johan van Dorsten, die op dat ogenblik waarschijnlijk als
niet meer dan calvinistenvrienden mogen worden aangemerkt. Deze deputatie had
een radicaal karakter, want zeker vier van haar leden (Hudde, Craen, Bloeme en Van
Olst) hadden de jaren '73-'78 in ballingschap doorgebracht 177).Van hen was een volle
dige bemoeienis met de stedelijke politiek te verwachten, omdat ze, bij wat voor om
wenteling ook,.zeker niet genoodzaakt wilden worden voor de tweede maal de wijk te
nemen. Ze hadden alle belang bij handhaving van Kampen aan de zijde van de op
stand. Aldusvalt te verklaren dat zij zich zohandig aan het hoofdvan een grotere bur
gerontevredenheidsactie hadden weten te manoeuvreren.

Deze acht mannen gaven als reden van de protestactie op, dat in januari 1573de
magistraatskeur zou zijn verricht doorBoldewijnvan Roonin zijn functie van kanse
lier van Overijssel, "daert alsoe successivelickbess tot desen lesten koer toe opgeble
yen waer". Uit deze aanklacht komt in haar algemeenheid naar voren, dat er met alle
raadsvernieuwingen na '73 iets onregelmatigs aan de hand was geweest. Tegen deze
stelling is door de raad ingebracht, dat, om te beginnen, de vernieuwing van '73 niet
door de kanselier was verricht, maar dat deze geheel op de traditionele wijze had
plaatsgevonden. WeIhad de aanwezige kanselier slechts aanmerking gemaakt op de
keuze van een persoon, "waerdurch die koermeesters gemoveert sinnen gewest eenen
anderen te kiesen". En verder waren alle volgendevernieuwingen reglementair juist
geweest.

Na dezeweerleggingbleef er voor de burgers op dit punt weinigmeer te bekritise
ren over.WeIbrachten ze het gesprek op de in '73 ingevoerdemogelijkheidtot het kie
zen van nieuwelingen op de raadskussens die door te nauwe verwantschap aan de zit
tende stadsbestuurders verbonden waren. Maar het bezwaar hiertegen, zohadden ze
zelf al kunnen constateren, had al na de laatste keurdag geen reden van bestaan
meer. Er bleef niets anders over dan het verwijt dat de niet-gecontinueerde raads
vrienden merendeels weer in de grote gemeente waren opgenomen.Aansluitend daar
op had de samenstelling van de gezworengemeenten tot punt van behandeling verhe
yen kunnen worden. Het alleenrecht van de raad in deze was toentertijd zeker een
discussie waard! De zittende raad had daarmee immers de bevoegdheidhem onwelge
vallige lieden en beginselvaste calvinisten buiten het stadsbestuur te houden. En men
zouverwachten, dat Rutger Hudde en de zijnen daar nu wel eens verandering in aan
gebracht wilden zien - niet omdat zijzelfzo democratisch waren, maar door dit raads
monopolie bleef hun de weg naar legaal medezeggenschap en naar toekomstige
machtsovername versperd. Daar deze woordvoerders ongetwijfeld ambitie genoeg
hadden, vermoed ik, dat ten aanzien van de gezworengemeenten wel het een en ander
gezegd zal zijn, maar in het verslag van de bijeenkomst komt daar niets van aan het
licht; toch heeft de factie der ontevredenen dit punt later in de maand nog eens op
nieuw naar voren gebracht.

De aanwezige gedeputeerden van het gewest hebben Van Rataller en Roorda ten
slotte nog eens overtuigend uiteengezet, dat bij alle geschillen die zich in Overijssel
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mochten voordoen, aIleen de stadhouder en de Staten gerechtigd waren te bemidde
len. Dat Kampen voor zijn betrouwbaarheid voor de Generale Unie sinds oktober on
der controle stond, konden de gedeputeerden buiten beschouwing laten; het was op
dat moment een gewestelijk belang de stad zonder meer tegen te vergaande bemoeien
is van de centrale regering te steunen. Daarom wensten Rennenberg en de gedepu
teerden de afhandeling van de kwestie van het bezwaarschrift te verschuiven naar de
eerstkomende landdag van Ridderschap en Steden. De commissarissen moesten zich
nu wel gewonnen geven, want ze konden vanzelfsprekend geen rechtsgronden voor
eventueel ingrijpen van hun kant aanvoeren. WeI vroegen ze om een akte van de on
derhandeling om zich daarmee tegenover hun eigen opdrachtgever te kunnen verant
woorden.

Met dit alles was er voorlopig nog geen herziening van de laatste keur van raad en
gemeenten afgedwongen. De actievoerders waren met hun klachten naar de eerstvol
gende landdag van Ridderschap en Steden verwezen. Maar zij hadden nog een andere
wens op hun verlanglijstje staan, en die betrof de bezetting van de hoogste rangen van
de burgerwacht. Ditmaal richtte zich de kritiek speciaal op de vier hoplieden die de
raad in oktober van het voorgaande jaar had benoemd. Het viertal bestond uit Hen
rick de Wolfs van Westenrode, Otto Gansneb genant Tengnagel, Geert Jansz Vrese en
Gerrit toe Boecop 178). De drie eerstgenoemden waren, zoals we hebben gezien, op 11
januari in de magistraat gekozen. En dat waren nog wel mannen die zich in de geu
zentijd van '72 het raadslidmaatschap hadden laten welgevaIlen.Dat zij in oktober in
het commandowaren gekozen, bewijst dat het katholieke stadsbestuur toen genoeg
vertrouwen in hen had. Het lijkt mij, dat ze op dat tijdstip nog als katholiek, overigens
als gematigd katholiek, aangemerkt moeten worden.

Het oogmerk van Rutger Hudde en zijn aanhang was, nu ze op het raadhuis nog
niet dadelijk hun zin hadden gekregen, de burgerwacht aan de uitsluitende controle
van de magistraat te onttrekken. Naast de raad en de gezworen gemeenten was het
burgerwachtkader van hoplieden, luitenants, vendrigs en rotmeesters een organisatie
die zichvooral in tijden van onrust en oorlogkon doengelden. In veleNederlandse ste
den van toen trachtten de calvinisten zobreed mogelijkin zo'n corps te infiltreren. De
kaderleden kwamen over het algemeen uit dezelfdemaatschappelijke lagen voort als
waaruit de gemeenslieden werden gekozen,namelijk de grote en de kleine kooplieden
en de ambachtsmeesters - degenen dus die konden Iezen en schrijven, hoewel in de
laatste rang toch wel enkele analfabeten voorkwamen die als het op het zetten van
een handtekening aankwam, met een huismerk of een meestersmerk moesten vol
staan. Deze burgerofficieren en -rotmeesters hadden in hun espels contact met hun
stadgenoten tot in de kleinste sloppen en stegen toe. En hoewel ze er in de eerste
plaats waren om in opdracht van het stadsbestuur de orde in de stad te bewaren, kon
den ze zich ook in bepaalde omstandigheden tegen diezelfdemagistraat keren en zich
gezamenIijk tot tolk van een algemene burgerlijke ontevredenheid maken. De gerefor
meerden en hun meelopers waren er nu in Kampen op uit een alternatieve Iichting
van overijverigestaatsgezinden en mannen uit de nieuwe kerkgemeente in de hoogste
gelederen van het burgerregiment binnen te voeren.

De actievoerders hebben, ongehinderd door de burgerwacht, de stadhouder onder
zware druk weten te zetten. Zij hebben hun achterban gemobiliseerdvoor een oploop
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v66r de deur van de herberg waar de graaf was ondergebracht. Die achterban werd
voor een deel gevormd door "zeevarende luden". Sinds hun eerste verschijnen in de
stad had den de Kamper protestanten steeds kunnen rekenen op de sympathie der va
rensgasten. Bij spannende situaties kwamen die mannen de straat op om gestelde ei
sen met hun stemgeluid en dreigementen te accentueren 179). Rennenberg zag zich tij
dens zijn verblijf in de stad op een dergelijke manier aangesproken. Het moet er nogal
heftig zijn toegegaan, want enige opgewonden lieden hebben hem zelfs, zo heeft een
gedeputeerd magistraatspersoon uit Deventer opgetekend, tot in zijn logement bege
leid 180). Bij die gelegenheid heeft de stadhouder ter wille van de beoogdeeenheid en
rust onder de bevolking zich een toezegging tot herziening van het burgercommando
laten afdwingen. Dit deed hij terwijl hij meer dan een maand tevoren nog had ver
klaard, dat de hoplieden die in de raad waren gekozen, gehandhaafd zouden blijven
181).

Een gevolgwas, dat Rennenberg op 3maart zelfvoor elk espel de drie hoogste ran
gen (hopman, luitenant, vendrig) opnieuwheeft aangewezen. Liefst acht van de twaalf
bevelhebbers verving hij, waardoor nota bene zelfs alle acht magistraatspersonen uit
het kader zijn verwijderd. De gereformeerden konden driedubbel tevreden zijn: Rut
ger Hudde zag zich tot hopman van het Broeder-espel aangewezen; afgezien van hem
werd een ander oud-ballingJan Jansz tot hopman aangesteld; zoookMarten Albertsz,
de voogdvan Rutger Huddes' kinderen in voorgaande jaren, die, hoewel nog niet dui
delijk gereformeerd, wel in 1572tot de oktoberselectie van WillemVan den Berg heeft
behoord en die nochtans geen balling is geweest. De enige hopman die toen is geconti
nueerd, was Gerrit toe Boecop.Hij was de broer van het pas, wegens de veranderde
omstandigheden, "vergeten" raadslid Johan toe Boecop.Deze katholieke hopman zal
zonder meer het nodige prestige aan het politieke gewicht van neef Arent hebben ont
leend 182). Almet al valt te constateren, dat de gereformeerden het oude burgerwacht
commandohaar loyale medewerking met de magistraat tijdens de keurdagen van 10
en 11januari hebben betaald gezet.

Een belangrijke vraag is ofde oorsprongvan de burgeractie van eind decemberlbe
gin januari wel teruggevoerd mag worden tot de simpele tegenstelling van een heime
lijk Spaansgezinde magistraat tegenover een misschien wel merendeels staatsgezinde
burgerij, zoals wel gesuggereerd is 183). De gereformeerde woordvoerders der Kamper
ontevredenen hadden weliswaar in Antwerpen doen weten, dat men zich niet kon ver
laten op degenen die in de raad zaten; de heren zouden als de vijand v66r de poorten
verscheen, de stad zeker overgeven 184). Maar die insinuatie moet v66r alles bedoeld
zijn geweest om er in een tijd van op gang gekomen afval politieke munt uit te slaan.
Zelfgeloofik niet, dat de Kamper magistraat, ookin zijn vorige samenstelling, groten
deels Spaansgezind was. Daarvoor had men teveel onaangename herinneringen aan
de periode '72-'78overgehouden.Het collegewas eerder gematigd staatsgezind te noe
men, en dit blijkens zijn houding onmiddellijk v66r en tijdens het bevrijdingsbeleg.
Ookhad het oogvoorhet handelsbelang van de stad, voor de noodzaak omniet voorde
tweede maal van de zeewegen afgesloten te worden.Weliswaar was het niet al te toe
schietelijk ten opzichtevan de gereformeerde burgers geweest, maar die hadden het er
wel naar gemaakt. En de meerderheid van de bevolkingmoet men zich ookweer niet
te enthousiast staatsgezind voorstellen, maar wel tegen iedere inlegering van garni-
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zoenen, en reikhalzend uitziend naar economisch herstel. Ret gereformeerde deel
heeft zich door handig politiek spel tot spreekbuis van veel algemeen gemopper in de
stad gemaakt. Maar de verdachtmaking van Spaansgezindheid heeft het toch als min
der bruikbaar moeten verzachten en ten slotte laten vall en.

Ret lag er natuurlijk wel aan, welk doeI er aan de actie werd gegeven: ging het om
de godsdienst of om de politiek? Werd het accent gelegd op oligarchische praktijken
van de raad, gekoppeld aan het nog uitblijvend economisch herstel, dan waren heel
wat Kampers op de been te brengen. De onderste lagen van de bevolking hadden im
mers het meest van de ellen de sinds 1572 te lijden gehad. Er moet een zekere wrok
hebben bestaan tegen de grote kooplieden en grootgrondbezitters, die het in de raad
voor het zeggen hadden, die de beide gemeenten controleerden en die door onderlinge
familierelaties een hecht patriciaat vormden. Maar al te vaak had de gewone man in
de achterliggende jaren bepaalde maatregelen van de magistraat niet kunnen waar
deren of niet begrepen. En hoewel de stadsbestuurders zelf ook financieel heel wat
hadden moeten interen, konden zij toch altijd nog een comfortabel ogende levensstijl
in behuizing, kleding en voeding handhaven en daardoor wekten zij juist het misnoe
gen van hun minder fortuinlijke medeburgers op.

Nu was het de gereformeerde actievoerders nog wel niet gelukt de verkiezingen
van januari ongedaan te maken, maar hun aandeel in het protest tegen de raad was
onevenredig groot geweest. Bovendien had den zij hun belangrijkste leider in het com
mando van het burgerregiment weten te krijgen. Op den duur konden de calvinisten
met een beetje nadrukkelijke actie bij een hernieuwing van de gezworen gemeenten
daarin doordringen en ten slotte in de raad. Dan restte eventueel nog een alteratie
naar het voorbeeld van Amsterdam. Hudde zal ongetwijfeld een regie plan voor een
dergelijke onderneming via zijn Amsterdamse familie hebben kunnen bestellen. Trou
wens Sonoy lag met Hollandse vendels in Gelderland en die was gemakkelijk voor ad
vies bereikbaar.

Ret was anderzijds voor de overheid van belang de moeilijkheden in de stad Kam
pen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Wat voorkomen diende te worden, was dat
Hudde en zijn aanhang de gelegenheid kregen een burgerbeweging in de stijl van 1519
te ontketenen - die onrust van toen was voor een deel door de vaders en ooms van de
nu zittende, oudere raadsvrienden veroorzaakt, zodat een herinnering levendiger dan
anders was blijven hangen. Door een oplossing op de lange baan te schuiven zou men
het gemor onder de burgerij nog doen toenemen. Nodig was een compromis om vooral
de gereformeerden tevreden te stellen. Een winstpunt voor de magistraat was onder
tussen wel, dat de kwestie naar de Overijsselse Staten was verwezen. Die zouden in
overleg met de stadhouder, geheel in het kader van het akkoord van 12 oktober, kun
nen bijdragen tot de oplossing der geschilpunten. Daarmee bleef de zaak ten minste
een gewestelijke aangelegenheid! Bovendien, de Staten zouden de belangrijke IJssel
stad met haar strategische ligging heus niet in de steek laten. En als beide twistende
partijen in de stad elkaar in een overeenkomst zouden kunnen vinden, schaadde zo'n
oplossing het prestige van de magistraat niet al te zeer. Ret ging er vooral om de gere
formeerden uitzicht te geven op plaatsen in raad en gemeenten; tegelijkertijd kon men
hun positie in de stedelijke gemeenschap geheel zeker stellen door een religievrede
naar het door Matthias gewenste voorbeeld op papier te zetten.
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De geschillen beslecht: voorlopig tenminste
Op 17 maart 1579 kwamen Ridderschap en Steden te Vollenhove bijeen. Daar

heeft de Kamper burgerdelegatie de gelegenheid gekregen Rennenberg een supplica
tie aan te bieden en deze mondeling toe te lichten. Het geschrift ging ongetwijfeldte
rug op het exemplaar dat de opstellers eind december '78 aan aartshertog Matthias
hadden aangeboden. In het duister blijft, hoe het gesprek met de stadhouder nu pre
cies is verlopen. Zelfheb ik het vermoeden, dat de Kamper burgers te Vollenhoveniet
aIleenmet Rennenberg, maar ookmet de daar aanwezige Sonoyhebben gesproken.De
gouverneur van Noord-Hollandwas er toevallig aanwezig ommet een mede-afgezant
namens de Staten-Generaal voorstellen betreffende de oorlogsfinanciering aan Rid
derschap en Steden voor te leggen 185). Rennenberg kende Sonoymaar al te goed.On
getwijfeld zal hij van diens vermoedelijke hulp aan de Kamper calvinisten na de be
vrijding van het voorgaande jaar hebben geweten. Ook zal hij hebben begrepen welk
belang de Hollandse krijgsoverste aan een bloeiende gereformeerde gemeente aan de
IJsselmond hechtte. De stadhouder van zijn kant wenste aIleenmaar rust in Kampen,
en verdraagzaamheid, degelijk verankerd in een religievrede. De gereformeerde acti
viteiten hadden hem achterdochtig gemaakt. De burgersupplicatie moet hem na le
zing niet helemaal hebben gerustgesteld; en als er bovendien nog in zijn directe nabij
heid een gereformeerd apartje met Sonoy is bijgekomen, dan zal zijn wantrouwen
bepaald niet verminderd zijn. Zo is het te begrijpen, dat hij in de Statenvergadering
na het overhandigen van de Kamper supplicatie zich deze bezorgdewoorden liet ont
vallen: "....datter in Hollant omme gearbeydet worde om die Stadt Campen onder de
Hollanders te krijgen" 186).

Het verzoekschrift 187) is vervolgens in de Statenvergadering voorgelezen.De in
houd komt hierop neer: de supplianten dienen zich aan als "gehoersameburgeren", die
met "groet mystrouwen ende unbenuegen" tegenover hun stedelijke overheid zijn ko
men te staan; zij hebben met hun actie niets "onordentlicks offte oprurisch" voor. Dit
kennelijk ter geruststelling! Tochwordt het verzoekschrift nog wel gekenmerkt door
enig venijn van verdachtmakerij, hoewel het rekest anderzijds een in wezen natuur
lijk wantrouwen tegen het bewind van de magistraat bevat, en een gezondstreven tot
het leveren van kritiek. De protestbeweging is voortgekomenuit ontevredenheid over
de handelingen van de raad in de jaren '73 tot '78.Binds de bevrijding is men daarom
al enkele malen bij de stadhouder geweest omzijn aandacht te vragen. De hoofdreden
van het misnoegenwas de wijzewaarop de magistraat de jaarlijkse keur der gemeen
ten naar eigen "appetit" toepaste om daarna zelf weer door de keurmeesters uit die
zelfdegemeenten te worden aangewezen. De supplianten hebben zich zelfs tot de gou
verneur-generaal moeten wenden - overigens niet zonder tevoren de stadhouder te
hebben gewaarschuwd. Tot nu toe heeft dit protest niets opgeleverd;de magistraat is
begin januari rustig zijn gang gegaan en heeft geen enkele inmenging in de verkie
zingsprocedure toegestaan, zelfsniet vanuit Antwerpen.

De supplianten zijn dan uiteindelijk op de bemiddeling van Rennenberg en de ge
westelijke Staten aangewezen. Zij beklagen zich erover, dat het stadsbestuur in '73,
na het herstel van het Spaans gezag, het keurstatuut van 1522heeft verbroken. Dat
opende opnieuw de mogelijkheidom zusters- en broederskinderen van de raadsvrien
den onder de gezworenen en in de stadsregering op te nemen. De gemeenslieden die
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Het gebied van de Zuiderzee in de zestiende eeuw. Deel van een kaart gemaakt door
C. Sepp., gepubliceerd in deel VI van Jan Wagenaar's Vaderlandsche Historie (1752).
Opname Fotostudio Woning.
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toen protest aantekenden, zijn na verloop van tijd uit de beide gemeenten gestoten, zo
dat in die colleges slechts verwanten en "jaebroers" waren overgebleven. Op die ma
nier konden de zittende raadspersonen zich stevig in hun bevoorrechte functies "ver

schansen".
De kritiek concentreert zich op dit punt van het vertoog op drie personen in de

raad: Arent toe Boecop, Simon Glauwe Jzn en Conraedt van der Vecht. Deze regenten
hadden veel bestuurservaring door hun raadslidmaatschap van zo'n twintig jaar. Zij
genoten lang een zeker prestige door hun verzet tegen de geuzenbezetting in 1572.
Juist zij hebben zich een macht weten op te bouwen door het binnensmokkelen van
verwanten en vriendjes. WeI heeft het drietal injanuari zo voor het oog een einde aan
dit nepotisme gemaakt door de wijziging van '73 af te schaffen. Maar bij die correctie
zijn de "vergeten" verwanten wederom in de grote gemeente opgenomen, zodat de in
vloed der drie gelaakte families zo goed als onverzwakt is gebleven. Ret ligt dan ook
voor de hand dat de protestanten die Toe Boecops, die Glauwes en die Van der Vechts
ook telkens opnieuw tegenover zich hebben gevonden als het erom ging bepaalde rech
ten voor hun jonge kerkgemeente af te dwingen. Veel hangt ervan af, hoe die kliek
zich nu verder zal opstellen. De vraag is of die coterie bereid is, naar de geest van de
tijd, verdere concessies aan andersdenkenden te doen. Vooral het totstandkomen van
een religievrede is bepaald noodzakelijk.

Verder spreken de supplianten hun ergernis uit over het feit, dat kanselier Van
Roon in '73 bij de keur aanwezig was geweest. Die heeft toen de vernieuwing van raad
en gemeenten gecontroleerd en na het aanbrengen van wijzigingen bekrachtigd.

Vervolgens is er de samenwerking van magistraat en garnizoen tijdens de moeilij
ke jaren van '73 tot '78. Daarvan wordt de onvriendelijke voorstelling gegeven, dat de
raad het brute geweld der Duitse soldaten steeds had goedgepraat, ook als dit een fa
tale afloop voor de burgers had gehad. Ret stadsbestuur zou meermalen "guede eyer"
met de bezetter hebben gemaakt; dat zou onder andere aan het licht zijn gekomen de
dag waarop het garnizoen de burgers van hun wapens beroofde, terwijl de heren van
de raad hun eigen wapentuig hadden mogen behouden. En als men zich destijds over
de moedwil van de soldaten op het raadhuis kwam beklagen, dan werd men afge
scheept met zoiets als: het staat je vrij om de stad te verlaten. Wat de oude raad bij
zonder kwalijk wordt genomen, is dat die in '73 burgers heeft vastgezet zonder er bin
nen redelijke tijd een rechtsgeding op te laten volgen.

De stedelijke overheid wordt ook verweten, dat ze tijdens de bezetting de burgerij
met allerlei belastingmaatregelen heeft bezwaard. Ret was al erg genoeg geweest, dat
de burgerij van de inkwartiering had moeten lijden; de soldaten had den in hun kost
huizen meubilair stuk gemaakt, en alle eetwaar waar ze de hand op konden leggen,
opgegeten! Ja, de magistraat had zelfs leningen gesloten zonder de gezworen gemeen

ten te raadplegen.
Nu is het, zo gaat het verzoekschrift verder, sinds de Pacificatie van Gent de voor

geschreven gedragslijn oud zeer te laten rusten. De supplianten menen dat dit er v66r
alles om bedoeld is, geen particuliere personen wegens daden en woorden uit de gepas
seer de tijd meer lastig te vallen. Maar dit behoeft toch niet te betekenen, dat men zijn
kritiek op het beleid van de magistraat maar voor zich moet houden. Want speciaal de
Kamper magistraat heeft zich niet verbeterd sinds de stad ook onder de Pacificatie
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valt. De stadsoverheid is doorgegaan met mensen van hun inkomsten te beroven en
uit de stad te zetten - een beschuldiging die overigens niet met nadere gegevens wordt
uitgewerkt. Toe Boecop, Glauwe en Van der Vecht met hun aanhang in de gemeenten
kunnen na januari '79 naar eigen believen hun praktijken voortzetten zonder zich ook
maar aan enige hogere autoriteit te storen.

Met hun verzoek zijn de supplianten naar hun zeggen er allerminst op uit de stad
houder en de Staten de wet voor te schrijven. Wat zij in laatste instantie willen, is dat
de gezworen gemeenten hier weer "het gantze corpus der Stadt" gaan vertegenwoordi
gen en dat de verkiezing der gemeenten hier op gelijke wijze zal gebeuren als die van
Deventer en Zwolle, en weI "dorch ordentlijcke verkysinge der gemeenten dorch de ge
meenten" - dus niet door de raad maar door de betreffende colleges zelf. Voorts beho
ren die gemeenslieden gekozen te worden uit de aanzienlijkste, verstandigste en be
kwaamste burgers. En dan is er nog de wens, dat er bij de aanvulling van beide
colleges rekening mee wordt gehouden, dat de ene helft der gekozenen zal bestaan uit
katholieken en de andere uit gereformeerden. Op die manier werd dan voor de prote
stanten de mogelijkheid geopend om langs legale weg in de gemeenten door te dringen
en de raad met alle wettige middelen mee te help en controleren. Bij deze gelegenheid
vroeg men nog niet om een, geheel nieuw college van 48 personen zoals dit er later is
gekomen. Ret ging in eerste instantie nog zuiver om de toegankelijkheid voor prote
stanten in de traditionele grote en kleine gemeenten. De emancipatie der gereformeer
den leek op die manier alleszins acceptabel.

Na het aanhoren van de inhoud besloten de Staten het verzoekschrift in handen te
geven van de magistraat van Kampen om daarop schriftelijk te reageren en dat ant-,
woord op de volgende landdag in te leveren. Aldus is geschied op 24 maart.

In het verweer van de raad 188) werden aIle beschuldigingen van het burgercomite
zonder aarzeling van de hand gewezen.Ret stadsbestuur wilde van zijn kant niet al te
scherp op de gemaakte bezwaren ingaan, maar Iiever kalm, en punt voor punt, de ge
leverde kritiek ontzenuwen met de bedoeling "om aIle bitterheit ende onenicheit te
vermijden".

Naar de mening van de aangevallen partij is de vernieuwing van de gezworen ge
meenten en, daags daarna, van de raad de laatste keer weer geheel overeenkomstig
het statuut van 1522geschied.Dat reglement is destijds gemaakt in nauw overlegmet
de beide gemeenten en de gildemeesters. Daarmee werd te verstaan gegeven, dat dit
de enig juiste weg was tot verandering van het stadsbestuur. In het genoemde jaar
hebben die onderhandelaars bovendien zelf de raad verzocht de jaarlijkse aanvulling
en vernieuwing van de gemeenten weer aan zich te trekken. Verder zijn sindsdien de
burgers bij ede verplicht geen onrust tegen hun overheid te stoken en met dat doel ook
geen geheime vergaderingen te beleggen. De supplianten hebben zich aan die regel
evenwel niet gehouden: ze zijn zelfs huis aan huis rond gegaan om handtekeningen
voor hun actie te verzamelen, wat maar gedeeltelijk gelukt is; en ten slotte hebben ze
nog een beroep op de gouverneur-generaal gedaan.

Ret verkiezen van zusters- en broederskinderen van zittende magistraatsperso
nen is v66r 1519,toen de raad zichzelfnog door cooptatie aanvulde, in zwang geweest,
maar sedert de "seditie" van 1519op aandringen van de burgers geen gewoontemeer.
Volgens de raad heeft de Kamper burgerij in dit opzicht eigenlijk geen reden tot kla-
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gen, want dat gelaakte gebruik wordt nog steeds in Deventer en Zwolle toegepast. En
dat men er in Kampen in '73 weer toe is overgegaan, is gedaan "met het oog opt ver
loop des tijts", en tevens om zich weer geheel bij de verkiezingspraktijk van Deventer
en Zwolle aan te passen. Maar goed, bij de laatste vernieuwing in januari is de raad
daar weer van afgestapt. De gedemonstreerde ontevredenheid heeft dus geen enkele
zin meer. Ondertussen wordt in dit verband de suggestie van nepotisme, geprakti
zeerd door de Toe Boecops, de Glauwes en de Van der Vechts, als een onbeschaamde
aantijging gevoeld.

Het bezwaar tegen de bemoeienis van kanselier Van Roon gaat volgens de raad al
leen op voor hetjaar 1573. Niettemin hebben de keurmeesters toen gewoon, in hun ge
bruikelijke afzondering, hun keus kunnen doen. Tijdens die gebeurtenis heeft de kan
selier slechts bij het oplezen van de namen der gekozen magistraats-personen de
boonheren in bedenken gegeven of zij bij hun keuze zouden blijven. In de volgende ja
ren is er geen controle geweest. Dat was een gevolg van een in samenspel met de beide
andere zustersteden ondernomen protest bij stadhouder Hierges.

Hoog opgenomen wordt de beschuldiging over het opsluiten en daarna langdurig
zonder berechting vasthouden van de geuzensympathisanten van '72. Dat er niet ge
procedeerd is, is met opzet gebeurd; de in zijn functie herstelde magistraat van na het
vertrek van Van den Berg heeft gewoon op een pardon van de landsoverheid gewacht,
"wie oick tselve naderhant gevolcht is" - namelijk het hierv66r al genoemde Algemene
Pardon van 1574. Het stadsbestuur is ervan overtuigd verstandig te hebben gehan
deld door met een rechtsgeding te wachten, want anders waren de betrokkenen er
minder goed afgekomen: hun collaboratie kon immers volgens de stadsrechten tot de
categorie van de halsmisdaden gerekend worden. Toen de tijd er gunstig voor was,
heeft de magistraat het nodige ondernomen om hun invrijheidstelling onder borgtocht
los te krijgen.

Eveneens is met bedachtzaamheid gehandeld met betrekking tot de bevolen be
schrijving der goederen van gevangenen en uitgewekenen. D~or zich in verstandhou
ding met Deventer en Zwolle niet al te ijverig te betonen, heeft de raad voor deze bur
gers verbeurdverklaring weten te voorkomen - en in dat opzicht is ons al opgevallen,
dat Rutger Hudde zelf ook geen reden tot klagen had.

Ook de beschuldiging van ergerlijke verstandhouding met het garnizoen, aange
duid als "familiariteit", blijkt overdreven. Zo zijn de raadsvrienden bij een zeker inci
dent nota bene twee dagen en twee nachten lang op het raadhuis vastgehouden; de
eerste dag is hun niet aIleen voedsel en drank, maar ook water en vuur geweigerd.
Liever gaat men maar voorbij aan alle beledigingen die men zich jarenlang van de in
gelegerden heeft moeten laten welgevallen. Verder kan gewezen worden op de rekes
ten, bij de stadhouder en hogerop ingediend, om van het garnizoen af te komen. En
dan zijn er de reizen naar Brussel, achtereenvolgens door Arent toe Boecop en Conra
edt van der Vecht ondernomen. Van alles ook heeft de raad gedaan om de moedwil der
soldaten, tegenover individuele burgers of tegen de gemeenschap begaan, gestraft te
krijgen. Maar alle protesten hebben toen helaas niets opgeleverd. Dat bij de ontwape
ning der burgerij de stadsbestuurders hun "geweer" mochten behouden, valt uitslui
tend toe te schrijven aan een praktijk door de garnizoenen overal elders in een derge
lijke situatie toegepast.
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Wat het beheer der stedelijke fin ancien betreft, wordt gewezen op de bittere nood
zaak om de lasten zo eerlijk mogelijk over de hele stadsbevolking te verdelen. De ar
men zijn zo veel mogelijk ontzien en soms wel eens geholpen. Maar de burgers die voor
belangrijke bijdragen voor de schatkist zijn aangesproken, hoeven heus niet te klagen;
zij krijgen immers rente op de door hen verstrekte geldsommen. Zonder die leningen
had de magistraat het garnizoen nooit kunnen betalen. Omdat de soldaten steeds
weer met nieuwe eisen aankwamen, is men genoodzaakt geweest ook buiten de stad
voor leningen moeite te doen. Nu is het in het kader van deze financiering voorgeva
len, dat soldaten de huizen zijn binnengevallen van burgers die de hoofdelijke omsla
gen weigerden te betalen. De raad had daarvoor de namen wel moeten opgeven om zo
doen de degenen die wel voldaan hadden, voor een dergelijke inval te behoeden. Maar
de weigeraars zijn vooraf gewaarschuwd! Het stadsbestuur heeft de accijnzen telkens
moeten verhogen om de interesten op de grote leningen op te brengen. Die inkomsten
heeft men verder nog moeten gebruiken ter vergoeding van de kostverlening die de
burgers de bij hen ingekwartierde soldaten hadden te bieden. AIle financiele maatre
gelen zijn samen met de gezworen gemeenten tevoren overlegd. Van de stedelijke
boekhouding , die, let wel, door twee cameraars uit de magistraat en twee rentmees
ters uit de grote gemeente wordt bijgehouden, is rekening en verantwoording afgelegd
en het cijfermateriaal kan achterafnog steeds worden nagerekend.

In de laatste regels van zijn tegenvertoog maakt de raad nog de opmerking, dat de
hele protestactie het werk is van "private" personen en niet, wat beter te aanvaarden
was geweest, van gemeenslieden en gildemeesters.

Nadat de landdag met behulp van beide vertogen zich uitgebreid op de hoogte had,
kunnen stellen, heeft zij het bezoek van Matthias' commissarissen aan Kampen
scherp afgekeurd als zijnde in strijd met de privileges van het landschap en in het bij
zonder met die van de bezochte stad. En daarvan is de gouverneur-generaal ook
schriftelijk in kennis gesteld. Hij had volgens de Staten al geen comissarissen behoren
te zenden zonder de betreffende gewestelijke en stedelijke autoriteiten daarvan tevo
ren mededeling te doen. Ook dienden klachten van burgers of andere ingezetenen, in
gediend bij het overkoepelend landsbestuur, direct naar de belanghebbende instanties
te worden doorgezonden 189). Bij deze laatste terechtwijzing moet evenwelworden aan
getekend, dat Matthias te Antwerpen zeker al een deel der klachten uit Kampen aan
Rennenberg tijdens diens verblijfin de Scheldestad in handen had gegeven.

Hierna heeft de landdag zonder veel omhaal aan Deventer en Zwollede opdracht
tot bemiddeling in het geschil gegeven.Rennenberg's gezag bleek niet meer nodig voor
verdere onderhandelingen, omdat de stemming in de stad intussen aanmerkelijk be
gon te verbeteren. Het kan zijn, dat Sonoy te Vollenhovede Kamper burgerleiders al
tot inschikkelijkheid had gemaand - Overijssel mocht immers in geen geval kopschuw
worden gemaakt tegen aansluiting bij de Unie van Utrecht; verdere bevordering van
protestantse macht en invloed aan de IJssel moest maar even aan de toekomst worden
overgelaten. Hoe dan ook, de burgerleiders waren in een paar dagen tijd veel redelij
ker. En zij waren het zelfs die nu in de stad het initiatief tot een positieve oplossing
namen.

Dat bleek al op 26 maart. Die dag bespraken raad en gezworen gemeenten in ver
enigde zitting het verloop der gebeurtenissen sinds de komst van Matthias' gecomit-
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teerden. De supplicatie der ontevredenen en het weerwoord van de raad is toen door
genomen. Tijdens die bijeenkomst kwam een nieuw verzoek van het actiecomite bin
nen. Ditmaal was de inhoud heel wat "billicker" dan men de laatste tijd van de andere
zijde gewend was. Verzocht werd of de vergadering uit haar midden een commissie
wilde benoemen om met de burgers samen de geschillen te beslechten. Daaraan is on
middellijk gehoor gegeven. In de raadzaal zijn toen aangewezen Henrick de Wolfs,
Arent toe Boecop, Conraedt van der Vecht en Otto Gansneb als raadsleden en verder
van de gemeenslieden groot en klein Peter Woltersz, Jan Maler, Thonis Styp en Mar
ten Albertsz 190). Demagistraat heeft meteen de drost van Vollenhoveper brief van de
veranderde geestesgesteldheid op de hoogte gebracht en liet hem daarbij heel optimis
tisch weten, "dat wij.....ons versyen, dat die differenten ende wantrouwicheiden alhier
bij ons dermate nedergelecht ende weggenomen sullen worden, dat ghien gevaer noch
inconvenienten wijders toe besorgen staen sullen". De drost werd verzocht de stadhou
der hiervan "opt genoechlicksten" in te lichten. De raad had zich voorgenomenRen
nenberg zelf pas te schrijven als bij het komende gesprek echt resultaten waren ge
boekt. Maar inmiddels wilde men hem natuurlijk de goede vooruitzichten niet
onthouden 191).

Eind maart heeft de commissie van het raadhuis met de wederpartij onderhan
deld. Zij troffen van de burgers wederomRutger Hudde, Henrich ter Barchorst, Claes
van Olst en Aelt Craen. Aan deze namen kunnen we zien, dat de burgeractie geheel
door de gereformeerden geleid bleef. De katholieken, voor zover zij de actie steunden,
lieten zich aardig de leiding ontnemen, want alles wijst erop, dat Hudde en de zijnen,
hoewel nog zwak in aantal, zichmet veel handigheid een vaste positie in het stedelijk
leven wisten te veroveren. Het andere deel der katholieken liet het geheel aan de ma
gistraat over de calvinistische expansie binnen de perken te houden. Over het alge
meen dus viel er van de kant van de katholieke medeburgers geen direct verzet tegen
de gereformeerden te verwachten.

Er is slechts een gespreksronde nodig geweest om tot resultaat te komen. Het
overeengekomenewerd als een voorstel op het raadhuis ingediend en dat is op 2 april
door raad en gemeenten ongewijzigd overgenomen. Aldus is officieelbesloten: 10 er
zou voortaan maar een gezworen gemeente zijn, en die zou bestaan uit 48 personen,
gelijkelijk uit de vier espels gekozen - aan deze gemeente in haar geheel bleef dus het
recht tot jaarlijkse vernieuwing van de raad door middel van de traditionele "boonhe
ren"; 2° de aanvulling van dat samengevoegd collegezou op de gebruikelijke dag door
de gezworenen zelfworden verricht en niet langer door de raad; 30 oomsen neven zou
den wel gelijktijdig dee1 van de gemeente kunnen uitmaken, maar niet als vertegen
woordigers van eenzelfde espel; 40 wie van de zittende raadspersonen op de keurdag
werd "vergeten", die kon direct opnieuw in de gemeente worden opgenomen 192). Deze
overeenkomst draagt duidelijk het karakter van een compromis.Het grote winstpunt
voor de burgers was, dat de raad de gemeenslieden niet langer koos.

Het enige punt waarover de delegaties het in de vooronderhandelingen niet eens
hebben kunnen worden, was de vraag, hoe de eerste nieuwe gezworen gemeente van
48 man gekozen behoorde te worden. De raad zal tegen een te-volledige-overgangin
eens zijn geweest. Daarom waren er liefst vijf mogelijkheden bedacht, die ik ter ver
mijding van onnodige ingewikkeldheid niet zal noemen; ik beperk mij dan ook in de
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volgende aline a tot de oplossing die daarna door de bemiddelaars uit de zustersteden
is gekozen 193). Maar dat de partijen in de stad al grotendeels tot een schikking waren
gekomen, was in elk opzicht een bemoedigende uitkomst. De raad kon dus zijn goede
verwachting voor de toekomst in zijn verslag aan de stadhouder nog eens tot uitdruk
king brengen 194). Op het raadhuis verkeerde men echt in een stemming van: we ko
men er gezamenlijk uit!

Het laatste geschilpunt is op 2 april tijdens een bijeenkomst in het klooster Win
desheim met de bemiddelaars uit Deventer en Zwollebesproken. Die heren namen het
nog weer eens voor intern beraad in hun eigen stadsbesturen mee. Daarna volgde op
14 april tijdens een tweede vergadering te Windesheim de definitieve uitspraak. En
die luidde: de raad van Kampen zal de eerste keer 24 "guede, eerbare, vreedlevende
burgers" kiezen; en het burgercomite mag de andere 24 burgers aanwijzen. De raad
behield evenwel controle op het tweede 24-tal, wat blijkt uit de toevoeging, dat de
raad, als dezemeende onder die mensen minder bekwamen aan te treffen, de bevoegd
heid had om het kiescomite der burgers het nomineren van andere stadgenoten op te
dragen 195).Maar desondanks kregen Hudde en zijn factie van vernieuwingsgezinden
toch een goedegelegenheid omhet te eenzijdig lidmaatschap der katholieken onder de
gezworenen te breken.

De raden van Deventer en Zwollehebben geadviseerd de verkiezing en instelling
van de nieuwe gemeente binnen een maand na 14 april te doen plaats vinden. Daar
van is echter voorlopigniets gekomen, waarschijnlijk omdat de burgergedeputeerden
nogal wat tijd nodig hadden omhun kandidatenlijst samen te stellen 196).Mogelijkom
die reden hebben de beide gemeenten nog totjanuari 1580dienst gedaan.

Terwijl de politieke geschillen tot een bevredigend einde gebracht werden, werk
ten beide partijen tevens aan een draaglijke verstandhouding in het kerkelijk leven.
Er waren nogal wat zaken te regelen voordat een gereformeerde gemeente ongehin
derd een eigen leven, los van de katholieke parochie, kon gaan leiden. Met de overeen
komst van 12 oktober had de nieuwe gemeenschap met haar eigen gasthuiskerk al
enige zekerheid gekregen, maar enkele praktische problemen konden elke dag op
nieuw aanleiding tot onaangenaamheden geven. Ommaar eens een voorbeeld te noe
men: beide richtingen hadden voorlopig elkaars kerken nodig voor de bijzetting van
doden in familiegraven. Bij die uitvaarten kon men wederkerig elkaar met irriterende
ceremonien de dampen aandoen. Verder verwachtten de gereformeerden, dat de magi
straat de predikantssalarissen uit de stedelijke schatkist zou betalen - naast Caspar
Holstech was Sander Dircksz er nog bijgekomen. Had pastoor Jan Havens jaarlijks
van stadswege niet een inkomen van 250 goudguldens of 500 h.p.?Waarom konden de
predikanten niet opongeveer een gelijk bedrag rekenen, en ooknogop een schadeloos
stelling voor hun huishuur? En dan zag de nieuwe gemeente verder graag een eigen,
bijzondere school gesubsidieerd. Over beide zaken hadden de burgergedeputeerden
Rennenberg al te Vollenhoveaangesproken 197).Vanaf eind maart was er werkelijk al
een religievrede in de maak. Daarvoor werd het model-ontwerp dat de gouverneur-ge
neraal had toegezonden, als voorbeeld gebruikt. Het concept-statuut is eveneens aan
de bemiddelingshulp onderworpen en voor advies aan de magistraten van Deventer en
Zwolleopgestuurd 198). In de zustersteden was men in dit opzicht verder, want Deven-
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ter kende al een zodanige overeenkomst sinds januari en Zwolle stond op het punt van
invoering.

De Kamper religievrede is op 28 juni 1579 tot stand gekomen 199). In de aanhef van
dit verdrag wordt verwezen naar de artikelen die de stadhouder en de Staten van
Overijssel de stad op 12 oktober van het voorgaande jaar hebben opgelegd.Deze nieu
we overeenkomst geldt overigens "bij provisie", tot de gouverneur-generaal en de Sta
ten-Generaal anders zullen bepalen. En ze moet geheel in het licht van de Pacificatie
van Gent worden beschouwd. Daarom wordt na de aanhef onmiddellijk geformuleerd
in de geest van het alles vergeven en vergeten wat men elkaar in woorden en daden
heeft misdaan. De gereformeerden hebben vrijheid van godsdienst en ze mogen hun
diensten houden in de kerk van het Reilige-Geest-gasthuis. Ze zullen met deze kerk
tevreden moeten zijn en zich niet van nog meer gewijde en ongewijdeplaatsen mees
ter mogenmaken, ofandere samenkomsten in het geheim ofopenbaar houden. Ze zul
len geen kerken plunderen en geen beelden stuk slaan ofbeschadigen. De predikanten
van de gemeente moeten aan de magistraat worden voorgesteld om door deze toegela
ten te worden. Ze dienen een eed van trouw en onderdanigheid "in allen civilen ende
politieke saken" af te leggen. Ze behoren zich niet met de rechtspraak en het bestuur
van de stad te bemoeien, en ook niets te ondernemen wat de reputatie van de magi
straat kan verkleinen. Er mogen geen toespraken gehouden worden die tot oproerig
heid, twist en tweespalt leiden. De predikanten behoren positiefmee te werken tot het
onderhouden van vrede en eendracht in de stad. Men zal elkaars diensten, ceremonien
en andere godsdienstige plechtigheden niet verstoren.

De magistraat zal zowelde ene als de andere godsdienst beschermen, dat wil zeg
gen: de geestelijkheid, de predikanten, de kerken, kloosters en goederen. Personen die
iets tegen een van beide godsdiensten trachten te ondernemen, zullen als "seditioesen
ende pertubateurs" worden gestraft. Hierin zijn de officierenvan de burgerwacht, alle
burgers en ingezetenen, "mitsgaders de predikanten" verplicht mee te werken. Alle
burgers en ingezetenen van beide religies mogen "vrij en vranck" in de stad blijven.
Niemand zal een ander omzijn religie uitschelden, kwetsen, hinderen ofergeren. Men
zal niet gaan naar de plaatsen waar de anderen hun godsdienst uitoefenen. Ret zin
gen van beledigende liederen, het verspreiden van grievende geschriften en afbeeldin
gen, het drukken, uitgeven en verkopen daarvan is verboden. De aanhangers van bei
de godsdiensten mogen, indien zij daarvoor geschikt zijn, ambten bekleden en gekozen
worden tot schepen, raad, gemeensman en burgerofficier.Dat betekende dus volledige
gelijkgerechtigdheid voor de gereformeerden. Overtreders van deze artikelen zullen
worden gestraft. En alle burgers en ingezetenen moeten het gezag van de magistraat
respecteren. Deze artikelen zijn man voor man tot strikte handhaving ondertekend
doorde raad, de gezworengemeenten en doorhet kader van de burgerwacht.

In de voorgaande maanden maart en april waren aan beide kanten de gemoederen
gaandeweg al tot een redelijke maat van tolerantie gekalmeerd. Ret kan zijn, dat de
toen op handen zijnde Lijdensweek de betrokken partijen ook al tot de meest onzelf
zuchtige voornemens had gemspireerd, Vooral moet in dit licht de maatregel worden
bezien die het stadsbestuur in verband met de processie op Palmzondag - dat jaar op
12 april vallend - had genomen. Op die dag zou naar oud gebruik de palmezel in een
plechtige stoet onder het zingen yen religieuze liederen van de Onze-Lieve-Vrouwe-
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kerk door de hele Oudestraat he en naar de Sint-Nicolaaskerk worden getrokken. Het
was een door-en-door katholieke vertoning, waarvoor in vroeger dagen de he le stede
lijke bevolking placht uit te lopen 200). Maar nu kon de processie onprettige reacties bij
de andersdenkenden oproepen. De raad wilde, "overmitz die verscheidenheit van reli
gie",liefst een botsing der burgers vermijden en bepaalde daarom, dat de hele gebeur
tenis zich tot een omgang op het plein omde Bovenkerk moest beperken 2OJ). De stede
lijke overheid had daarmee bewust een concessieaan de gevoeligheidder protestanten
gedaan. Tochhad zij anderzijds ooknog zoveelmogelijkvan de Palmprocessie voor de
katholieken trachten te redden. Maar hoe de laatsten die ingreep in de traditie hebben
gewaardeerd, daar kunnen we naar raden.

Van die ogenschijnlijkmilde stemming hebben de Kamper calvinisten gebruik ge
maakt omop eerste Paasdag in de gasthuiskerk aan de Oudestraat hun eerste Heilig
Avondrnaal te vieren. Met die handeling zou dan eerst goed een hervormde ofgerefor
meerde gemeente in de stad worden gevestigd. Gelukkig is sinds dat begin een
complete lidmatenlijst bewaard gebleven 202), zodat de aanwas der gerneente zonder
hiaten te volgen is. Na die eerste Avondmaalsviering werden 78 mannen en vrouwen
ingeschreven. Rutger Hudde en Henrick ter Barchorst staan vooraan in die eerste
groep, en Sander Dircksz en Caspar Holstech sluiten daarin vrijwel de rij. Bij het
tweede Avondmaal op 2 augustus kwamen er 46 lidmaten bij en op 27 december op
nieuw 57.Dat brengt ons voorhetjaar 1579nogmaar op een totaal van·1811idmaten.
En dat terwijl in augustus '78 het verzoek om religievrede al door 118gezinshoofden-
louter mannen dus - was ondertekend. Gaan we die namen na in de lidmatenlijst van
'79 dan komen we niet verder dan 26!

Dit werpt wel een probleem op. Je kunt je immers afvragen in hoever die handte
keningen onder de aanvraag van augustus '78 geinterpreteerd moeten worden. Ik ge
loof, dat we de ondertekenaars niet allemaal meteen onder de geheid-gereformeerde
mannenbroeders, zoals eigenlijk bedoeld, moeten rekenen. De meesten van hen heb
ben waarschijnlijk aIleen maar willen aangeven, dat ze sympathiek tegenover het cal
vinisme stonden en dat zij zich eventueel wel bij de nieuwe richting wilden aansluiten.
Ze hebben Rutger Hudde bij zijn actie willen helpen, zonder zich nu meteen met hun
handtekening hecht te willen binden. En de calvinistische actievoerders konden toen
alle hulp gebruiken. De lidmatenlijst van '79 toont aan, dat de harde kern van lidma
ten met haar aanhang van gezinsleden toen nog lang niet op een percentage van tien
procent van de totale bevolking kon worden gesteld. Er is al een aannemelijke schat
ting gedaan van vijf tot zeven procent 203). Maar dan staan we toch voor de vraag:
waarop steunde de politieke machtsontplooiing van Rutger Hudde? Hij heeft toch niet
zomaar allerlei veranderingan kunnen afdwingen. Hij moet in staat zijn geweest een
grotere groep burgers, meer dan de eerste aspirant-lidmaten van zijn kerk, op de been
te brengen.

Het lijkt er eerder op, dat er in die tijd verscheidene burgers zijn geweest die zich
in uiteenlopende graden van sympathie achter de calvinisten hebben geschaard. Van
deze lieden zullen er ook zijn geweest die min of meer regelmatig de diensten in het
kerkje van de Heilige-Geest hebben bijgewoond,maar die door de predikanten, .en
doorwat er al aan ouderlingen was, nog niet goedgenoegwaren bevonden om al tot de
Avondmaalstafel te worden toegelaten. Het waren in doorsnee eenvoudigemensen die
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zich voor de gereformeerde kerk meldden. Daar er voor toelating als lidmaat nogal
wat aan kennis van de geloofsleer werd gevraagd, konden de belangstellenden niet zo
maar zonder onderzoek als volwaardig lidmaat worden aangenomen. De meeste bur
gers waren nog analfabeet en niet tot zelfstandig bijbellezen in staat 204). Die ongelet
terden hadden heel wat moeilijkheden te overwinnen en heel wat catechismuspreken
aan te horen eer ze de selectie door de kerkeraad met succes konden doorstaan. Vele
kerkgangers moeten in die beginfase slechts tweederangsbezoekers zijn gebleven.De
predikanten en ouderlingen waren er niet meteen op uit de massa te winnen; ondanks
heuglijke toeloopwensten zij zich v66r alles een gemeente van mensen die bewust,
met heel hun verstand en hart, de beslissende keuze hadden gemaakt. Dat neemt niet
weg, dat de steun van een flinke tweede- en derderangs achterban op prijs werd ge
steld. Het nieuwe kerkgenootschap had een bepaald doelvoorogen en daarbij kon het
't niet zonder een bredere steun stellen. Alleen die achterban valt helaas niet te tellen;
doch,zuiver ophet gevoelafgaande, komt het mij voor, dat wij die wazige aanhang ze
ker optien procent mogenhouden.

De grote, duidelijk waar te nemen aanwas in de lidmatenlijsten, zou eerst komen
als men jaren na de machtsovername van 1580/81 op eigen scholen een nieuwe gene
ratie met kennis van de Heidelbergse catechismus had opgeleid.Er was nu al sprake
van een bijzondere school,voor de instandhouding waarvan men van de magistraat
subsidie wenste. In augustus '79 staat er al een schoolmeester Jan Frederix onder de
lidmaten genoemd;en eenjaar later komt er nogeen tweede bij: "meyster Jacob".

Bij het historisch rustpunt van de religievrede aangekomen, kunnen we, tussen
tijds samenvattend, zeggen, dat het stadsbestuur van Kampen op dat tijdstip beslist
niet Spaansgezind te noemen is. Daarentegen kan worden vastgesteld, dat de magi
straat bestond uit negen mannen die redelijk enthousiaste aanhangers van de Gene
rale Unie waren, en negen iets minder bezielde medestanders. Over een mogelijke
aansluiting bij de Unie van Utrecht was al wel eens van gedachten gewisseld, maar
veel geestdrift was daarvoor op het raadhuis niet te vinden.

Aan de wens van de centrale regering om een religievrede in te voeren was vol
daan, maar niet helemaal van harte. Hoewel de magistraat tolerant genoegwas, had
hij moeite met het nieuwe type van protestanten. Sinds 1566was al in '72 de invloed
van het Duitse lutheranisme meer door die van het Franse calvinisme vervangen, en
dat was een strijdvaardiger stroming. Desondanks had men nu de gereformeerden de
zelfde rechten en vrijheden gegeven als de katholieken. Bovendien waren er nog af
spraken gemaakt ten aanzien van een nieuwe gezworengemeente en van de keuze
van dit college.Met de keurdagen van januari '80 in het vooruitzicht zouden de prote
stanten met deze concessiehun voordeelkunnen doen.Al onderhandelende waren de
raad en de meerderheid der burgers tot een zekere zelfverloocheninggekomen, stoe
lende op de conclusie,dat zij na alle deining er geen heil meer in zagen terwille van de
eenheid in de parochie de betrekkingen met familieleden, buren, achterburen en ande
re medeburgers langer op het spel te zetten. De andersdenkende minderheid was toch
niet meer in deMoederkerk terug te brengen.

Toch bleef er nog een punt van grote zorg voor het katholieke deel der burgerij
over, en wel de eventuele noodzaak van een nieuw garnizoen bij het oplevenen nader-
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bijkomen van oorlogshandelingen. Deze Kampers hadden daarom behoefte aan vrede,
of als die er niet kwam, aan een zo ver mogelijk van de poorten blijven van het krijgs
bedrijf. Zonder garnizoen zouden ze het wel met de calvinisten in de stad kunnen kla
reno De bevolking wilde werk en brood, herstel van handel en bedrijf. Om die materie
le wens en had men zich ook even door Hudde, de vertolker van algemene politieke en
maatschappelijke klachten tegen raad en gemeenten, laten gebruiken. De stadsbe
stuurders hebben het dub bele spel van de gereformeerde activist heus wel doorzien.

En stadhouder Rennenberg? Vertrouwde hij de Kamper gereformeerden? Onge
twijfeld vermoedde hij bij hen een grote bereidheid zich voor de Hollandse belangen in
te zetten. Holland was wel bondgenoot in de Generale Unie, maar onderwijl druk in de
weer om het genoemde verbond geheel door een nauwere Unie van Utrecht te doen
vervangen. En daarbij was het erop uit overal waar mogelijk buiten het eigen geweste
lijk grondgebied het calvinisme aan de macht te help en. In dat kader moet het ook een
geheime wens zijn geweest, Kampen als steunpunt aan de IJssel in betrouwbare han
den te spelen. Het oktoberakkoord en het toezicht van Rennenbergs speciale commis
sarissen maakten een garnizoen voorlopig nog overbodig. Niettemin zouden Hudde en
Holstech hun aanhang tot onrust kunnen aanzetten om zodoende de gelegenheid voor
een Hollandse ingreep vrij te maken. Zo iets kon altijd nog worden voorbereid als
Overijssel ongenegen bleef zich bij de Unie van Utrecht aan te sluiten. Voorlopig noch
tans leken de gereformeerden voor zo'n onderneming te zwak. Voor de stadhouder was
het dus van belang, dat er rust heerste in Kampen; dat de protestanten door conces
sies kalm werden gehouden. Dan zou ook de noodzaak voor nieuwe inlegering van een
staats garnizoen uitblijven. En de garantie-commissarissen zouden wel waakzaam ge
noeg zijn om Rennenberg tijdig tegen een Hollandse aanslag te waarschuwen.

In de volgende Almanak zal deel II verschijnen: "Het mislukken van de Kamper Reli
gievrede (1579-1580)".

Gebruikte afkortingen:

O.A.K
RA.K
N.A.K
KA.

-Oud-archief der gemeente Kampen
- Rechterlijk archiefKampen
-Nieuw-archiefKampen
-Kamper Almanak

Noten

1) Ret algemeen welzijn neemt toe in tijd van vrede, maar gaat te gronde door hartstochtelijk
drijven (Versregel op de schouwin de schepenzaal)

2) RJ. Kolman. "DeLatijnse schoolen de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk tijdens het rectoraat
van Johan Evertsz a Lymberich (1532-1554);de stichting van het Soete-Naeme-Jhesushuys",
K.A. (1985/86), bIz. 192, 193.

3) RJ. Kolman, "Depelgrims van Jeruzalem te Kampen ca 1450-1580",K.A. (1987/88), bIz. 186
e.v.

4) W.Jappe Alberts,De Ordinarii van Kampen uit de 15de en de 16de eeuw (1961),bIz.V.
5) F. van der Pol,De Reformatie van Kampen (1990),bIz. 24.
6) C.A.Tamse, "Bijdrage tot de economischegeschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen en

in deXVleeeuw",K.A. (1963/64), bIz. 212, 213.

214



7) E. Rijpma, De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600, vooral in de laatste jaren
der zestierule eeuw (1924),bIz. 21; zie verder Tamse, t.a.p., bIz. 211.

8) Tamse, t.a.p., bIz. 217.
9) De desbetreffende doorvaartcijfers zijn:

jaar Holland A'dam Kampen
1560 1043 239 54
1562 1706 369 74
1563 2031 468 64
1564 1678 415 70
1565 2134 504 62
15662140
1567 1807
15681823
1569616

497
425
333
139

69
67
75
65

(Overgenomen uit het reeds aangehaalde artikel van Tamse, bijlage I, bIz. 275).
10) O.A.K.,nrs. 1255-1266.
11) T. Marseille, Verkeer en vervoer op de Gelderse IJssel rond 1570 (1988),bIz. 8.
12) Tamse, t.a.p., bIz. 265.
13) K. Schilder, Van Raad tot Municipaliteit (1985),dLI, bIz. 22-27.
14) Heel opmerkelijk is, dat bijvoorbeeld in 1537 van de achttien raadsleden er liefst tien aan re

derij deden. Van dit jaar zijn de namen van 71 "gemene reederen" bewaard gebleven. Die
kooplieden hebben toen schadevergoeding van de Deense koning geeist die Kamper schepen
in de Sont had vastgehouden.

15) Schilder, a.w., blz, 33-35.
16) Schilder, a.w., blz. 35-36.
17) Schilder, a.w., bIz. 39-46;verder O.A.K.,nr. 287, het kiesreglement van 19maart 1520.
18) Schilder, a.w., bIz. 51
19) O.A.K. nr. 445, "Allerley onzekere oncosten", 17 sept. 1572; Uittreksels uit het dagboek van

Arent toe Boecop volgens een H.S. van de XVIIe eeuw, uitgeg. door de Vereeniging tot beoefe
ning van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1862),blz, 145.

20) O.A.K.nr. 22, fo1.94-100.
21) Vg1.Van der Pol a.w., bIz. 200 en 415. N.B. Henrick Kistenmaker was niet gereformeerd. Hij

werd op 23 april 1580met zeven andere katholieken uit de raad gezet, Van der Pol heeft zijn
naam blijkbaar verkeerd in het Iidmatenregister van de gereformeerde kerk op 2/8/1579 gele
zen; daar wordt wel een Hendrick Luchtemaecker (lantaarnmaker) genoemd. Zie verder K.
Schilder, a.w., blz. 63.

22) Uittreksels dagboekArent toe Boecop, bIz. 146, 149, 150.
23) O.A.K.nr. 2514, fo1.276 e.v.
24) O.A.K. nr. 225, fol. 375. Brief van de raad van Kampen aan die van Zwolle, d.d. 20/1173;zie

verder: Uittreksels dagboek Arent toe Boecop, blz. 153.
25) Stadregten van Kampen. Dat Gulden Boeck. Uitgave Ov. Regt en Geschiedenis in: Stad-, Dijk

en Markeregten, deel I (1875),blz. 245. Zie ookO.A.K.nr. 22, bIz. 104 (9/1173).
26) J. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, nr. 2407. Brief van de magi

straat aan de stadhouder van Overijssel, d.d. febr. 1576: "...dewijle dan tvoersz. sware hoech
deutsche garnison (weIover dye dusent personen mit vrouwen, iongen ende kynderen starck)
in eenen sulcken cleynen, onbetimmerden ende gantz neringloser Stadt ..."

27) O.A.K.nr. 2514, fol, 304, 305; O.A.K.nr. 225, fol. 360; O.A.K.Nr. 2515, fo1.24-26.
28) Eenderde van de stad was "nyet betimmert", d.w.z. nog niet volgebouwdna de stadsuitleg tus

sen 1462 en 1505. Zie Chr.J. Kolman, "De verstedelijking van Kampen in de late middeleeu
wen",K.A. (1990),blz. 150-153.

29) O.A.K.nr. 2515, fol, 24: "want het bevyndlich is, dat wel het derdedeel der huysen in soe clei
ne Stadt ....ledich staen".

30) Chr.J. Kolman, t.a.p., bIz. 164.
31) R. Reitsma, Centrifugal and Centripetal Forces in the Early Dutch Republic. The States of

Ouerijsse11566-1600 (1982),bIz. 20.
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32) O.A.K. nr. 2515, fo!' 259.
33) Vg!. O.A.K. nr. 22, bIz. 110 en nr. 2515, fo!' 255 en 260.
34) Vg!. de Stedelijke Rekeningen van 1577 en '78 (O.A.K. nrs. 450 en 451) onder het hoofd "Beta-

elt an Reisen ende Bodeloon".
35) Reitsma, a.w., bIz. 167, 168.
36) O.A.K. nr. 22, bIz. 112 (17/5177).
37) O.A.K.nr. 226, fo!' 132,brief dd. 14/8177;aldaar fo!' 133,brief dd. 1818177.
38) O.A.K.nr. 226, fo!' 131 (2117177).Daar is sprake van "die grote schade nu onlancx durch thoge

water ende inbreken der dijken geleden. Alsoedat wij [ons]van allen onsen eylanden voer dit
jaer nyet een koorn toe verwachten sij",

39) O.A.K.nr. 226, fo!' 134,brief dd. 22/8177;aldaar ook fo!' 137en 138,brief dd. 13/9177.
40) J. Wagenaar, Vaderlandsche Historie, d!.VIII (1752),bIz. 152
41) O.A.K.nr. 2515, fo!' 364, 368; O.A.K.nr. 226, fo!' 142, brief dd. 21/10177;O.A.K.nr. 22, bIz.

114 (16/10177).
42) L.J. Rogier, "Rennenbergs afval", Terugblik en uitzicht, d!.II (1965),bIz. 14.
43) O.A.K.nr. 2515, fo!' 377; zie verder aldaar, fo!' 387.
44) O.A.K.nr. 2516, fo!' 32.
45) Gerard Dumbar sr., Analecta, d!. III, bIz. 50 en 51. Op deze belangrijke bron kom ik terug in

voetnoot nr. 91.
46) O.A.nr. 22, bIz. 114 (16/10177).
47) P.C. Molhuysen, "Betrekkingen van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van

Utrecht", OverijsselscheAlmanak (1847),bIz. 32, 33.
48) O.A.K.nr. 22, bIz. 127.
49) Vg!.RA.K. nr. 60, fo!' 175rv.
50) Op 3/3/1576 werd opgegeven,dat hij zestig jaar was. RA.K. nr. 18, fo!' 242v.
51) K. Schilder, "ToeBoecop,een ookmet Kampen verbonden geslacht", K.A. (1992),bIz. 121.
52) Schilder, t.a.p., bIz. 148.
53) RA.K. nr. 80, fo!'405r.
54) Arent toe Bocop,Kronijk, uitgegeven door het Historisch Genootschap. Codex diplomatic us

Neerlandicus, 2e serie, 5e deel (1860).
55) Uittreksels dagboek Arent toe Boecop.
56) C.N. Fehrmann, "DeKamper burgemeester Arent toe Boecopen zijn tijd",K.A. (1971172),blz.

173.
57) Van der Pol, a.w., bIz. 136.
58) Van der Pol, a.w., bIz. 160.
59) Toe Boecopleverde toen acht suspecte boeken in, Van der Vecht drie en Toe Boecopszwager

Gheert Glauwe (getrouwd met Femme Morre) zelfs elf. Zie J. Nanninga Uitterdijk, "Een
kijkje in de bibliotheken te Kampen, 1570".Bijdragen in de geschiedenis van Overijssel, d!. IV
(1870),bIz. 322, 327, 340. T.a.v. die censuur verwijs ik ver naar Van der Pol, a.w., b!. 185,186.

60) O.A.K.nr. 450: "Reisen ende Bodeloon".(31/3177)N.B.: dit staat genoteerd aan het eind van
deze rubriek, achter februari. Kennelijk een nagekomen post.

61) O.A.K.nr. 450, t.a.p., 13mei '77.Wederomeen post die in febr. 1578is verrekend.
62) Vg!.O.A.K.nr. 2717: Copia translata d.d. 29/5177 en de brief van de Ov. gedeputeerden aan

Ridderschap en Steden d.d. 2517177;zie verder: O.A.K.nr. 450, "Reisenende Bodeloon"(817177).
63) Molhuysen, t.a.p., bIz. 33.
64) O.A.K.nr. 22, bIz. 128.
65) Dumbar, a.w., bIz. 52.
66) Aldaar, bIz. 54.
67) Aldaar, bIz. 53-56.
68) O.A.K.nr. 2386; zie verder: Dumbar, a.w., bIz. 60, 61.
69) R Fruin, "Prins Willem I in hetjaar 1570",Verspreide Geschriften, d!. II (1900),bIz. 129, 130,

148en 151.
70) O.A.K.nr. 451, onder "Betaelt an allerley onzekere oncost".
71) O.A.K.nr. 226, fo!' 162 (2017178)
72) Dumbar, a.w., bIz. 54.
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73) O.A.K nr. 2516, fo1. 45, 46 (2417178).
74) Dumbar, a.w., blz. 51; F.U. Ros M.H.M., Rennenberg en de Groningse Malcontenten (1964),

blz. 69, 70.
75) O.A.K nr. 226, blz, 163-165.
76) Dumbar, a.w., blz. 514, 515. Toen is tevens het impopulaire college van kanselier en raden,

opgedrongen door Philips II,afgeschaft.
77) O.A.K nr. 2516, fo1.50 (8/8178).
78) Tamse, t.a.p., blz, 275.
79) H.A. Enno van Gelder, "Van opstand via vrede naar oorlog",Algemene geschiedenis der Ne

derlanden, deel V, (1952), blz. 113.
80) T.S. Jansma, "De economische bloei van het Noorden", Algemene geschiedenis der Nederlan-

den, deel V (1952), blz. 215.
81) Tamse, t.a.p., blz. 278.
82) Tamse, t.a.p., blz. 268, 269.
83) Van der Pol, a.w., blz. 228, 229.
84) Zie hierna blz 178, alinea 3.
85) Hoogstwaarschijnlijk was hij de predikant die onder de naam van Jasper of Caspar als voor

ganger van gemeenten in Westwoud en Binnenwijzend in 1574, te Monnickendam in 1577 en
dan ook nog te Hoogwoud staat aangegeven. Zie: Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. VIII
(1916),kolom 799.

86) O.A.K nr. 2516, fo1.60 (8/8178).
87) O.A.K nr. 22, blz. 133 (14/8178).
88) J.A. Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie (1943),Patria-reeks, d1.XXXI,blz. 20, 21.
89) O.A.K nr. 2417: "Ierstelic salmen uns [Rennenberg},unse familie [dienstpersoneell, voirts den

oversten ende hopluyden vuyt Hollant naer gelegentheyt ende qualiteyt heurer persoonen be
hoirlijcke logementen bestellen, ende behoirlijcke huysvestinge daertoe staende", enz.

90) Op de kopergravure "Inneming der stadt Campen van wegen de Staten", heeft Frans Hogen
berg geheel verkeerd de bres in de stadsmuur links van de Hagenpoort aangegeven. Die bres
was namelijk in het onzichtbare muurdeel rechts van de Hagentoren toegebracht. Vg1.Dum
bar, t.a.p., blz. 62. Hogenberg heeft zich die vrijheid veroorloofd om de uittocht der verslage
nen, de intocht der overwinnaars en de aanleiding tot de capitulatie op een prent uit te beel
den. Rennenberg en Sonoy hadden zich voor hun aanval het zwakste punt van de vesting
uitgekozen. De raad had in voorgaande tijd verzuimd deze zijde van de stadsmuur te doen
versterken. In dit verband verwijs ik naar het artikel van Th.M. van Mierlo, "Historic rond
een kaart uit 1543",K.A. 1992.

91) "Memorien van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischer Prooincien van
Frieslant, Overijssel, Ommelanden, Drenthe, Grueningen ende Lingen met heuren bijliggende
frontieren geschiet sijn". Deze memorien lopen van november 1576 tot januari 1582. Ze wer
den voor de eerste maal gedrukt in 1584 te Deventer. Gerard Dumbar S., (1680-1744)
heeft in zijn Analecta, dl. III het in 1722 al zeldzaam geworden geschrift heruitgegeven. Voor
de aangehaalde passage zie aldaar blz, 73 en 74.

92) J.P.J. Postema, "Johan van den Corput (1542-1611):schrijver van Fresinga's Memorien",Bij-
dragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 101 (1986),blz. 366-386.

93) Nieuw Ned. Biogr. Wdb., dl. III (1894)kol. 259.
94) Van Gelder, a.w., blz. 41.
95) Van Gelder, a.w., blz. 43.
96) K nr. 2516, fo1.52 (8/8/78), fo1.63, 64 (19/8178).
97) K nr. 22, blz. 132 (2617178).
98) K nr. 2516, fo1.52.
99)Verslag van deze bezending op 19/8/78 voor het gewest gedaan. O.A.K nr. 2516, fo1.63 en65.
100)O.A.K nr. 22, blz. 133.
101)O.A.K nr. 451, "Allerley onzekere oncosten" (22/8178).
102)O.A.K nr. 451, "Reysen ende Bodeloen" (28/8178).
103)O.A.K nr. 451, "Allerley onzekere oncosten" (3/9178):daar sprake van de drost van Vollenho

ve, "die in absentie onses g.h. stadtholders locum tenens was". Hij verbleeflangere tijd in de
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stad en resideerde in de woning van de overleden dr. Herman Croeser.
104) O.A.K. nr. 2516, fo!' 72.
105) Reitsma, a.w., bIz. 131.
106) Reitsma vermeldt op bIz. 131 uit een Deventer bron, dat de Kamper magistraat op 25 aug. de

Kamper gedelegeerden naar de landdag laat weten, "als dat Rutger Hudde te Antwerpen ge
toegen [is] om een kercke te hebben, diewijl die Religionvrede alhier noch niet aengenomen
ende ingewilliget [is]".

107) Daarop kan wijzen RA.K. nr. 81, fo!' 11v (16/7/75). Hudde hielp in Emden een zaak regelen
ten gunste van een Kamper weduwe. Zie in dit verband ook aldaar, fo!' 242r.

108) Zo werden op 25/8176 Wycher van Zuerbeke en Marten Albertsz voor het schepengericht als
mombers over Huddes kinderen aangesteld. Zie: RA.K. nr. 125, fo!' 89v en verder R.A.K.nr.
81, fo!' 212r. Beide voogdenkomen op het later nog ter sprake te brengen verzoekschrift om
religievrede niet voor, en ook niet bij de lidmaten van de gereformeerde gemeente van '79 en
'80. Marten Albertsz had behoord tot de groep die in oktober 1572 in de raad was gekomen.
Hij zal na het vertrek van Van den Berg in Kampen zijn gebleven. Albertsz werd in 1580 ge
meensman en maakte van 1581 tot en met '84 deel uit van de raad.

109)R.A.K.nr. 81, fo!' 212r, nr. 125, fo!' 89v, nr. 60, fo!' 198v;zie verder: W.J. Hoffman, "An armo
ry of American families of Dutch descent", The New York Genealogicaland Biographic Re
cord,Vo!' LXIX,no. 2 (April, 1938),p. 128-137.Een kleinzoon van Rutger Hudde emigreerde
in de 17eeeuw naar Amerika.

110)Johan E.Elias, De Vroedschapvan Amsterdam (1578-1795),2e druk 1963, bIz. 161, 162. De
heer K. Schilder maakte mij erop attent, dat Elias de tweede zoonvan de Amsterdamse Arent
Hudde heeft verward met diens gelijknamige Kamper neefRutger.

111)O.A.K.nr. 2263. Voor de rest van deze alinea, met name de procentuele benadering van het
aantal calvinisten, verwijs ik naar Van der Pol, a.w., bIz. 244.

112)Van der Pol, bIz. 237, stelt dit schrijven onjuist op naam van aartshertog Matthias. De reke
stranten hebben onderdanig in de derde persoon geschreven met gebruikmaking van het
Frans als hoftaa!. Bovendien verzoeken zij "tres humblement, qu'il plaise a V. Alteze ordon
ner que leur soyent assignes lieux convenables pour l'exercice de leur Religion..."

113)Of in de authentieke bewoording: "Laquelle dilation auroit donne occasion de tumulte tres
dangereux, n'eust este que par la patience et modestie des Remonstrans il eust este prevenu,
suyvant quoy et Ie desir qu'ils ont de s'entretenir en bonne paix et concorde, et eviter tous in
conveniens et dangers ..."

114)O.A.K.nr. 2263.Deze brieflaat zien, dat Matthias zich in de landstaal tot de Nederlandsspre-
kende magistraten richt.

115)O.A.K.nr. 226, fo!' 166 (2/9/78).
116)O.A.K.nr. 451: "Allerleyonzekere oncosten" (3/9/1578).
117)Herman Croeser was in leven een bekend medicus en jurist. Hij ontwierp een rechtsboek voor

de stad. Croeser overleed op 23 december 1574te Koningsbergen.
118)O.A.K.nr. 226, fo!' 166, 167.
119)O.A.K.nr. 226, fo!' 168, 169.Van der Pol, a.w., bIz. 240 geeft een misleidende indruk van het

raadsstandpunt, doordat hij uit deze brief slechts half citeert: "ende wij ongeerne syen solden
eenige verandering in der religie to geschien ofte exercitie van alsulcke predicatie alhier te
doene".En dit met weglating van belangrijke vervolg: "ommers soe lange die vors. Ridderscap
ende Steden die voergeroerte religionsvrede van Sijn F.D. [bedoeld:Matthias] nyet ontfengen
noch angenomen sullen hebben".

120)O.A.K.nr. 226, fo!' 174:brief van de magistraat aan Arent toe Boecop(4/9/78).
121)O.A.K.nr. 226, fo!' 169:brief Kamper magistraat aan Rennenberg (4/9178).
122)O.A.K.nr. 226, fo!' 169-172.
123)O.A.K.nr. 451: "Allerleyonzekere oncosten' (3/9/78).
124)O.A.K.nr. 226, fo!' 175-178:brief met verslag aan Ridderschap en Steden (6/9178).
125)O.A.K.nr. 243, fo!' 58 (5/9/78).
126)O.A.K.nr. 226, fo!' 177, 178.
127)Rienk Fresinga laat in zijn verslag abusievelijk eerst het vendel van Hottinga vertrekken.

Vg!.Dumbar, a.w., bIz. 100.
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128) O.A.K. nr. 22, bIz. 135 (16/9178 en 7/10178).
129) O.A.K. nr. 22, bIz. 136, 137.
130) O.A.K. nr. 22, blz. 136 (7/10178).
131) O.A.K. nr. 2516, fol. 106-108; Dumbar, a.w., bIz. 539-542.
132) O.A.K. nr. 2516, fol. 112; O.A.K. nr. 451: "Reysen ende Bodeloon" (8/10178).
133) O.A.K. nr. 2516, fol. 110.
134) O.A.K. nr. 2516, fol. 113.
135) O.A.K. nr. 2516, fol. 116.
136) Dumbar, a.w., bIz. 94.
137) O.A.K. nr. 2517, fol. 75. Een eigen mededeling gedaan op 19/11179.
138) O.A.K. nr. 2517, fol. 113.
139) Deze noot is vervallen
140) Dumbar, a.w., bIz. 100.
141) Dumbar, a.w., bIz. 545-551.
142) Dumbar, a.w., bIz. 551.
143) O.A.K. nr. 2516, fol. 116.
144) O.A.K. nr. 2516, fol. 121.
145) O.A.K. nr. 2516, fol. 132.
146) O.A.K. nr. 2352.
147) O.A.K. nr. 2516, fol. 123.
148) O.A.K. nr. 2516, fol. 124.
149) O.A.K. nr. 2516, fol. 128, 129.
150) O.A.K. nr. 226, fol. 182: brief dd. 8/11178.
151) Vgl.: Tamse, t.a.p., blz. 270.
152) Dumbar, a.w., bIz. 132.
153) Dumbar, a.w., bIz. 132, 133.
154) O.A.K. nr. 243, fol. 60v, 61r (16/12178).
155) O.A.K. nr. 22, bIz. 140 (19/12178).
156) J. Nanninga Uitterdijk, Charters en bescheiden, nr. 2564 (31/12178).
157) Dumbar, a.w., bIz. 132: "Johan Sloot"!Men zou hier eerder de drost van Sail and Eggerich Rip-

perda verwachten.
158) Dumbar, a.w., bIz. 134.
159) O.A.K. nr. 2516, fol. 176.
160) O.A.K. nr. 451: onder "Reysen ende Bodeloon".
161) Voorbeelden van de verblijfplaats van enkele kandidaten in de periode '73-'78: Henrick de

Wolfs van Westenrode, heer van Poteghem, trad in Kampen in '74 op als momber voor zijn
moeder (R.A.K. nr. 60, fol. 155r, 159r, 163v); RoelofBuiter en Henrick Kistemaecker waren in
1576 ook hier blijkens R.A.K. nr. 18, fol. 242.

162) Zie O.A.K. nr. 282, de naamlijst van 1579.
163) O.A.K. nr. 22, blz. 142.
164) O.A.K. nr. 22, bIz. 143.
165) Johan was de zoon van Hendrick toe Boecop, de jongere broer van Dirck toe Boecop, de vader

van Arent.
166) Geert Jansz Vrese kan dan ook onmogelijk een balling zijn geweest. Vgl.: Van der Pol, a.w.,

bIz. 418.
167) Schilder, a.w., bIz. 69.
168) O.A.K. nr. 2516, fol. 174, 175: brief d.d. 13/1179: zie verder O.A.K. nr. 451: onder "Reysen ende

Bodeloon".
169) O.A.K. nr. 2516, fol. 176: brief d.d. 21/1179.
170) O.A.K. nr. 2516, fol. 108 (20/1179).
171) O.A.K. nr. 2516, fol. 188 (2/2179).
172) Ros, a.w., bIz. 109.
173) O.A.K. nr. 2516, fol. 192.
174) O.A.K. nr. 22, bIz. 147 (23/2179).
175) O.A.K. nr. 22, bIz. 148, 149.
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176) O.A.K. nr. 2516, blz. 193-197.
177) Van der Pol, a.w., blz. 418; daar wordt een heellijstje van ballingen gegeven.
178) O.A.K. nr. 2516, fo!' 123; daar staat het hele kader van 82 man vermeld; de vier hoplieden

worden bovenaan genoemd.
179) Vg!. Van der Pol, a.w., bIz. 89, 100, 162, 198.
180) Reitsma, a.w., blz. 136, noot 2: "...welcke sake lanckwelick voer siner G. thuiz inde hefftich

disputert worden, unde niet sonder groter harnschuringe [opwinding van mensen die pisnij
dig zijn?] und also men sach datt een groet ungemack ende commotie vorhanden, oick die ge
meine Burgeren, sonderling die zeevarende luden, in siner G. logement sich seer vermeert,
heeft sijn G.... in antwort gegeven datt men tho conservatie guder einicheit ende rust hun
walfaren solde vur geven hun hopluden uth den gemeinen Burgerien ....".

181) O.A.K. nr. 2516, fo!' 183 en 192.
182) O.A.K. nr. 2516, fo!' 197. Hier volgt de verdeling van de officieren over de verschillende espels.

Boven-espel: Gerrit toe Boecop hopman, Johan van Dorsten luitenant, Arent van Haersolte
vendrig.
Buiten-espel: Jan Jansz hopman, Hans Wurst luitenant, Henrick Geertsz vendrig.
Broeder-espel: Rutger Hudde hopman, Wijer Willemsz lui tenant, Reyner Tengnegel vendrig.
Horst-espel: Marten Albertsz hopman, Peter Wolters luitenant, Clant vendrig.

183) Reitsma, a.w., blz. 137; in mindere mate Van der Pol, bIz. 248, 249.
184) O.A.K. nr. 2516, fo!' 188: "....dat men sich op den soe inden Raden saten, nyet vertrouwen

mocht, went die viant queme, solde sie die Stadt overgeven".
185) O.A.K. nr. 2516, fo!' 201.
186) O.A.K. nr. 2516, fo!' 203.
187) O.A.K. nr. 97.
188) O.A.K. nr. 97.
189) O.A.K. nr. 2516, fo!' 210 (24/3179).
190)O.A.K.nr. 22, blz. 150.
191)O.A.K.nr. 226, fol. 189, 190;N.B.: Marten Albertsz was blijkbaar in januari '79 in de kleine

gemeente gekozen.
192)OAK. nr. 22, blz. 153, 156.
193)O.A.K.nr. 22, blz. 157.
194)O.A.K.nr. 226, fol. 193, 194.
195)O.A.K.nr. 2516, fo!' 213.
196)Vg!.:O.A.K.nr. 22, blz. 158 (2/5179).
197)O.A.K.nr. 2516, fol. 203 (17/3179).
198)O.A.K.nr. 2516, fol. 211, 212 (2/4179).
199)O.A.K.nr. 243, fol. 67v-70r; zie verder: Van der Pol, a.w., Bijlage X,blz, 423-425.
200)R.J. Kolman, "Depelgrims van Jeruzalem te Kampen",K.A. 1987/88, blz. 194-197.
201) O.A.K.nr. 452: "Allerleyonseker parcelen".
202)N.A.K.,N.H. Gem. nr. 138:Register van Lidmaten der Ned. Herv. Gemeente (1578-1618).
203)Van der Pol, a.w., blz. 255.
204)Vg!.:A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en

Oldenbarnevelt (1974),blz. 161-167.
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