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Het mislukken van de Kamper religievrede (1579-1580)

door R.J. Kolman

"...dat eens belooftende besworenwere,
behoerdemen to holden ende onverbroeckelicktoe achtervolgen" ')

Gelderse nabuurschap en Keulse Vredehandel
De periode van ogenschijnlijke rust in de stad heeft zo ongeveervan maart tot en

met september 1579geduurd. In die maanden kreeg de religievrede haa~ definitieve
vorm;het ging er nu nog omdie zogoedmogelijkna te komen. Katholieken en protes
tanten konden eraan wennen in het dagelijks leven op voet van gelijkheidmet elkaar
om te gaan en zander opwinding elkaars uitspraken aan te horen. En dan was er het
vooruitzicht, dat met de komende keurdagen in januari '80 de gereformeerden met
enige ontwikkeling en een bepaalde maatschappelijke status de gelegenheid iouden
krijgen in de nieuwe gezworengemeente en in de raad door te dringen. In die sfeer kon
verdere overloopuit de parochie ongestoord plaats vinden. AIleen is niet na te gaan,
hoeveel afvalligen de pastoor voor de predikanten verlieten. Wei is exact te becijferen,
dat in het jaar 1579honderdeenentachtig lidmaten in het kerkje van de Heilige-Geest
zijn ingeschreven. Daarbij kunnen wij ons een aanhang van nog niet volledig geaccep
teerde kerkgangers denken. En dan moet er verder een doorlopendesteun van fervent
anti-Spaanse katholieken zijn geweest. Deze staatsgezinden werkten samen met de
calvinisten als het erom ging volledigegelijkstelling van protestanten en een grotere,
algemene toegankelijkheid tot raad en gemeente afte dwingen. Zuiver opmijn gevoel
afgaande meen ik de groepvan hen die allen tezamen radicale verandering op politiek
en religieus gebied voorstonden, op een kwart van de totale Kamper bevolking te mo
gen stellen. Dat de gecombineerdegroep van activisten enige omvang had, komt wei
aan het licht als na de uiterlijke vrede van de voorjaars- en zomermaanden de rellen
van de herfst de aandacht krijgen.

In de eerste acht maanden van het jaar had veel afgehangen van het behoedzame
beleid van de magistraat. De stedelijke raad was uiterlijk nog helemaal katholiek,
maar geschakeerd van licht behoudend tot merendeels gematigd en zeer gematigd.
Onder invloedvan de gebeurtenissen in land, gewest en stad was de nodigewerkelijk
heidszin het raadhuis binnengedrongen; de heren regenten hadden beseft, dat de cal
vinisten niet anders dan als volwaardige burgers aanvaard behoorden te worden.Wei
hadden zij enigszins met de religievrede getalmd; echt spontaan was hun medewer
king niet geweest; het wantrouwen tegen de calvinisten was en bleef groot. De rust
van enkele maanden moet dan ook aan een uiterst labiel evenwicht worden toege
schreven; er was maar weinig voornodig omdie te verstoren. De raad moest maar gis-
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sen waarop de intelligent geleide kern van calvinisten uiteindelijk uit was. WeI was
het college maar al te goed op de hoogte van de stemming onder de seculiere en regu
liere clerus en onder de trouwe parochianen. Die mensen zullen vaak heel wat erger
nis hebben moeten verbijten bij het aanzien van de nieuwgeschapen toe stand. Bij die
onzekere verhoudingen werd van de raad grote stuurmanskunst gevergd om tussen de
zandbanken van wantrouwen, haat, onbuigzaamheid en gelijkhebberij door te zeilen.
Roe gemakkelijk kon het college niet beschuldigd worden van tweeslachtigheid, hui
chelarij, onbetrouwbaarheid en zwakheid!

Dat er geen duurzame ontspanning tussen beide polen van de godsdienstige sa
menleving kwam, kan men voor een belangrijk deel toeschrijven aan de invloed der
gebeurtenisseri in Gelderland. In dat naburige gewest hadden de veranderingen zich
in sneller tempo voorgedaan dan in Overijssel. Dat kwam niet aIleen door de meer
centrale ligging, maar ook door het feit dat het een calvinistische stadhouder had ge
kregen. Jan van Nassau, de oudste broer van Willem van Oranje, was al in mei 1578
in zijn ambt benoemd. De man was zeer partijdig, fanatiek gelovig en opvliegend van
karakter. Van hem was allerminst te verwachten, dat hij zich boven de godsdienstige
tegenstelling die er onder de bevolking was gekomen, zou verheffen. Ret merendeel
der Gelderse katholieken was spoedig helemaal niet over hem te spreken, want hij
nam het niet al te nauw met zijn ambtseed, waarbij hij nog wel plechtig de "conserva
tie der olde katholische religion" had moeten beloven. Maar de gereformeerden in de
Gelderse steden konden iedere keer weer opnieuw op hem rekenen, ook al had hij
soms in moeilijke situaties eerst aan de katholieken handhaving van hun traditie en
rechten toegezegd. Geen wonder dan ook dat de benadeelden hem bij gouverneur-ge
neraal Matthias wegens zijn vooringenomenheid aanklaagden, want hij ontzag zich
zelfs niet, waar hij kon, met geweld het calvinisme aan de hem toevertrouwde landza
ten op te dringen. De tolerante en diplomatiek zeer bekwame Willem van Oranje
stemde niet altijd met het beleid van graaf Jan in; hij zag liever dat zijn broer zich be
ter aan zijn opdracht hield". Maar zijn advies werd niet opgevolgd.

In de Gelderse steden verliep de protestantisering volgens de beproefde methode.
Daar de calvinisten er in de beginfase van hun strijd om de macht zwak in getal wa
ren, zijn ze aangewezen geweest op de medewerking van de ingelegerde garnizoenen,
of als die er niet waren, op de hulp van die medeburgers die even fel anti-Spaans wa
ren als zij en even ontevreden over het bestuur van de eigen, vaak gewantrouwde ma
gistraten. Die behulpzame katholieken worden doorgaans inbegrepen bij of apart aan
geduid onder de kwalificatie van "goede patriotten". Die hebben zich als handlangers
laten gebruiken en zullen gaandeweg, voor zover ze niet toch maar gereformeerd zijn
geworden, ernstig bedrogen zijn uitgekomen. Met die ruggesteun en met het fiat van
de stadhouder waren de gereformeerden in staat bezit van kerkgebouwen af te dwin
gen en kerkgemeenten in te richten. Tegelijkertijd werd door handig gelntrigeer ge
zorgd voor de nodige onrust onder de plaatselijke gemeenslieden en in de gelederen
van de stedelijke burgervendels. Vervolgens zijn in gezamenlijke acties met toe pas
sing van intimidatie de magistraten onder druk gezet en is ter vervanging van de
meest gehate regenten de verkiezing van nieuwe schepenen en raden, bestaande uit
gereformeerden en behulpzame katholieken, afgedwongen. Waren dergelijke succes
sen eenmaal behaald, dan kwamen de hoofdkerken in de parochies voor "zuivering"
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van de "paapse" gebruiken in aanmerking en kreeg de clerus onvriendelijke bejegenin
gen te verduren. Deze snel op elkaar volgende successen hebben in een tijdsbestek van
een jaar, anderhalf jaar plaats gevonden, en de jonge gereformeerde gemeenten ver
grootten dan navenant hun aanhang.

Van belang is vooral wat er sinds het laatste kwartaal van 1578 in de region ale
hoofdsteden van drie van de vier toenmalige Gelderse kwartieren is gebeurd, namelijk
in Nijmegen, Arnhem en Zutphen. Roermond blijft buiten beschouwing, want Opper
Gelder was op Venlo na geheel in Spaanse handen,de vijand had er veel troepen ge
concentreerd en bereidde een aanval in noordelijke richting voor. Bovendien kwamen
uit de Waalse gewesten weinig bemoedigende berichten binnen: de "malcontenten" na
men er steeds meer in aantal toe; de nieuwe Spaanse landvoogd Parma kreeg invloed
op de beweging, die zich binnen niet al te lange tijd tot een Unie van Atrecht organi
seerde (6 januari '79), en hij kon haar vrij snel tot verzoening met Philips II overhalen.
Die politieke gesteldheid bracht in de drie overige Gelderse kwartieren een stemming
van onzekerheid teweeg, die gemakkelijk in paniek en hysterie kon ontaarden.

In Nijmegen was de verdeeldheid onder de stadsbevolking in het laatste kwartaal
van 1578 hoog opgelopen. De behoudende katholieken werden er van contact met de in
de nabijheid gelegerde vijand verdacht. De stad had in die maanden geen garnizoen
binnen de muren; alles hing toen voor de gereformeerden afvan hun verstandhouding
met de staatsgezinde katholieken, en van een eventueel ingrijpen van de stadhouder.
Jan van Nassau had in november al commissarissen naar Nijmegen gezonden, die
echter weinig bereikten, maar die hun opdrachtgever wel hebben geadviseerd de
magistraat voor de zekerheid te veranderen. Dat laatste hebben de gereformeerden en
de meesters van de broederschappen en gilden zelfklaargespeeld op 2 januari '79, de
gebruikelijke keurdag - zonder aanwezigheid van de stadhouder of diens afgezanten.
Bij die gelegenheid hebben de "Patriotten, beiderseits religion" op revolutionaire wijze
gezorgd voor een raad, die geheel "der reformierte religion toegedaen" was. Vermoede
lijk was in die dagen de staatsgezinde meerderheid der burgerij zo bevreesd voor ver
raad door de oude stadsraad aan het nationale verzet tegen Spanje, dat zij maar al te
graag het bestuur aan de protestantsgezinden overliet, omdat die toch nooit verraad
konden plegen"

Ongeveer hetzelfde deed zich in Arnhem voor. Hier resideerde de stadhouder, die
de plaatselijke gereformeerden direct steun en gelegenheid kon geven om een eigen
kerkelijke gemeente te stichten. De Arnhemse magistraat was evenwel niet be reid in
de richting van een religievrede mee te werken. Maar de heren regenten moesten zich
tot lijdelijk verzet beperken, omdat Jan van Nassau staatse troepen had hinnenge
haald. De gewenste beslissingen bleven voorlopig uit door de herhaalde afwezigheid
van de stadhouder. Die was omtrent de jaarwisseling van '78/79 vrijwel volle dig in be
slag genomen door zijn leiding geven aan de onderhandelingen te Utrecht over een
"nadere" unie der noordelijke gewesten binnen de Generale Unie. Hij deed dit in op
dracht van Willem van Oranje om zodoende een tegenwicht te vormen tegen de aan de
gang zijnde afval in het zuiden. Van de Gelderse landdag ende Arnhemse magistraat
ondervond hij doorlopend tegenwerking als het onderwerpert betrof als invoering van
de religievrede of nauwere aansluiting bij het calvinistische Holland en Zeeland. In
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deze dagen maakten vele staatsgezinde burgers in Arnhem zich zorgen over de krijg
stoebereidselen die de Spaanse landvoogd in Opper-Gelder trof. De magistraat stond
hier evenals het stadsbestuur te Nijmegen onder verdenking van geheime contacten
met de vijand. Maar de Arnhemse "patriotten" konden de noodzakelijk geachte veran
dering van de magistraat geheel aan de stadhouder overlaten. Die was onmiddellijk
na de ondertekening van de Unie van Utrecht op 23 januari 1579, waaraan de Gelder
se gedeputeerden niet hadden willen meewerken, ontstemd in zijn eigen gouverne
ment in Arnhem teruggekeerd. Daar zou op 25 januari de jaarlijkse magistraatskeur
plaatsvinden. Jan van Nassau verscheen die dag in het raadhuis; hij zei de regenten
aan, dat zij konden vertrekken en heeft er in een moeite door een nieuwe raad samen
gesteld uit gereformeerden en andere "goede patriotten?".

Tijdens de invoeringsperiode van de religievrede na de magistraatsvernieuwingen in
beide steden laaiden heftige disputen over het gebruik der parochiale hoofdkerken op.
De calvinisten bleken daarbij bewust op totale verandering uit; voor hen betekende de
eerst zo fel begeerde religievrede niet meer dan een pleisterplaats op weg naar de eind
bestemming waar voor het katholicisme geen ruimte gereserveerd was. In het debat om
het bezit van de Sint-Stevens te Nijmegen motiveerde de plaatselijke gereformeerde
kerkeraad zijn standpunt aldus: is de Grote Kerk eenmaal de gereformeerden toegewe
zen dan zal het spoedig met het "Pausdom" in de stad gedaan zijn, want vele katholieken
zullen overgaan. Predikant en ouderlingen vroegen zich af ofhet niet Gods onverander
lijk gebod is, dat alle "afgoderij" en "valse" godsdienst uitgeroeid wordt; Christus heeft
meer recht in de voornaamste kerk te regeren dan de "Antichrist". En ter afronding be
dacht de kerkeraad nog een zeer praktisch bezwaar tegen langer katholiek bezit: hoe ge
makkelijk kunnen de behoudenden niet een opstand in de stad veroorzaken; ze beschik
ken er over de stormklok, ze houden in de kerk hun geheime samenkomsten en kunnen
er in die voordelige positie gemakkelijk yolk verzamelen en vandaaruit de markt bezet
ten. Op 2 januari hebben zij al, tijdens de raadsvernieuwing, in de kerk samengeschoold
voor een overigens mislukte tegenactie en daarbij de klok geluid. Graaf Jan van Nassau
die dit betoog ter plaatse aanhoorde, gaf in zijn hart ongetwijfeld de kerkeraad gelijk,
maar moest uit voorzichtigheid en gespeelde neutraliteit als bemiddelaar eerst nog even
ter nadere overweging enkele adviezen elders inwinnerr",

In de loop van 1579 trokken de gereformeerde kerkeraden zowel in Nijmegen als in
Arnhem aan het langste eind. De aanhang van de oude kerk had de strijd om de macht
in magistraat, gemeente en burgerwacht mede door eigen verdeeldheid verloren en
door die nederlaag verminderde die geleidelijk in aantal. Rellen, ontstaan naar aanlei
ding van het bijzetten van protestantse doden in hun familiegraven in de nog katholie
ke Sint-Stevens en Sint-Eusebius, verschaften de vooringenomen autoriteiten argu
menten genoeg om de hoofdkerken ter voorkoming van meer onrust te sluiten. In
beide gevallen werden de hoofdkerken, na enige maanden niet in gebruik te zijn ge
weest, aan de calvinistische gemeenten uitgeleverd. De onderliggende partij werd het
- religievrede of niet - hoe langer hoe moeilijker gemaakt, zodat er al in de eerste helft
van 1580 van godsdienstvrijheid voor de katholieken praktisch niets overbleef.

Zutphen heeft iets later een ander schouwspel in het voortschrijdend protestanti
seringsproces te zien gegeven. De stad was evenals Deventer en Kampen een onmisba
re schakel in de verdedigingsketen langs de IJssel. Voor Gelderland was de beheersing
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van het stroomgebied volstrekt noodzakelijk voor steun in de rug en voor contact met
het noorden. Daarbij had Holland eveneens be lang bij een vrije verbinding over deze
waterweg met de bovenloop van de Rijn.

Nu leverden Parma's troepenconcentraties in Opper-Gelder sedert eind '78 een di
recte bedreiging. Die waren aanvankelijk bedoeld om de Spaanse landvoogd de rug
dekking voor te bereiden voor de belegering van Maastricht, die hij op 12 maart 1579
begon. Na de capitulatie van de hardnekkig verdedigde stad op 29 juni scheen vervol
gens het gunstige moment aangebroken voor een opmars naar de Achterhoek om zo,
via de Graafschap, Twente binnen te vallen. Zowel Jan van Nassau als Rennenberg
voorvoelden als stadhouders van de direct bedreigde gewesten het beraamde offensief
met zorg. En eenmaal in beweging gebracht, leek de aanval al meteen niet te stuiten,
want een van Parma's krijgsoversten, Maarten Schenck, wist op 10 juli Doetinchem te
verrassen. Daarmee liep vervolgens Doesburg, aan de IJssel, gevaar. In die situatie
heeft de Zutphense magistraat een beroep op het nabijgelegen Overijsselse Deventer
gedaan. In een bliksemoffensief van gewapende burgers uit beide steden, versterkt
met toegesnelde staatse legereenheden, is Doetinchem al op 12 juli heroverd". Parma
kwam echter niet achter zijn voorhoede aan; hij had bij het beleg van Maastricht grote
verliezen geleden. Hij werd financieel ook niet meer zo goed uit Spanje gesteund: daar
ging de verovering van Portugal voor; trouwens de aanvoer van zilver uit de Zuidame
rikaanse mijnen was niet meer wat die eens geweest was. Bovendien mocht hij in de
Nederlanden geen gebruik meer maken van de geduchte Spaanse troepen, zodat hij
zich met veelal muitzieke Duitse huurlingen moest behelpen",

Elf dagen na dit spectaculaire succes heeft Jan van Nassau ter verzekering tegen
nieuwe gevaren Zutphen een garnizoen weten op te dringen. De merendeels katholie
ke raad zwichtte door toedoen van enkele hervormingsgezinden in zijn midden en van
een in overwinningsroes verkerende radicale actiegroep onder de burgers. Onmiddel
lijk daarop hebben enige katholieke magistraatspersonen de stad verlaten. Toen kost
te het de Gelderse stadhouder in het geheel geen moeite meer het restant van de
Zutphense overheid mee te krijgen om de Sint-Walburg ten behoeve van de gerefor
meerden te laten ontruimen. Bij de gewenste veranderingen in het kerkgebouw heb
ben manschappen van de ons bekende Sonoy de helpende hand geboden. De Hollandse
bevelhebber heeft achteraf enigszins schamper toegegeven, dat bij die werkzaamhe
den "eenighe afgoden wat onsacht waren afghehaelt". De katholieken behielden voor
lopig nog de overige kerken voor hun diensten, maar zij zullen in toenemende mate
moeilijkheden hebben ondervonden. Pas injanuari 1580 is het nog totaal onderbezette
stadsbestuur in aanwezigheid van commissarissen uit Arnhem met gereformeerden
aangevuld.") Op ongeveer gelijke wijze als in de drie genomen voorbeelden heeft zich
overal in Gelderland de overgang van katholiek naar protestants voltrokken: het inle
geren van niet-gewenste garnizoenen, het opeisen en bezetten van kerken, het intrige
ren onder de gemeenslieden en stedelijke schutterijen, het afkondigen van religievre
de, het afzetten van tegenstrevende magistraten, het overnemen van de macht door
gereformeerdgezinde overheden en ten slotte het verbieden van de katholieke gods
dienst met alles wat erbij hoort aan toeeigening van geestelijke fondsen, scholen,
wees- en gasthuizen. Of men het nu naspeurt in de hi storie Van Harderwijk, Hattem,
Elburg, Wageningen en Tiel, dan wei in die van Doetinchem, Doesburg of Lochem,

143



Jan van Nassau (1536-1606), stadhouder van Gelderland, geportretteerd naar een gra
vure van J.A. Ravestein. Foto Iconographisch Bureau, 's-Grauenhage.
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overal zijn dezelfde kunstgrepen toegepast. Van katholieke zijde is eens de opmerking
gemaakt, dat het verloop der gebeurtenissen in Gelderland de schandelijkste episode
van de Noordnederlandse protestantisering is geweest, "een van de brutaalste vormen
van minderheidsterreur en gewetensknechting"9). En inderdaad, wat het stadhouder
schap van Jan van Nassau daarin te zien heeft gegeven, is weinig verheffend geweest.

Ondertussen was het voor de Gelderse stadhouder van het grootste gewicht wat yr
buiten zijn gouvernement aan de overzijde van de IJssel gebeurde. Kort na zijn ambts
aanvaarding had hij dan ook met zijn gewest bijgedragen in de belegering en bevrij
ding van Kampen en Deventer. 't Liefst zag hij het aangrenzende landschap zo gauw
mogelijk in de Unie van Utrecht opgenomen. Hij beschouwde die "Nadere" Unie als
een politiek doel van grote noodzaak. Het oorspronkelijke denkbeeld om binnen het
kader van de door tweespalt verzwakte Generale Unie een nieuw samenwerkingsver
band te zoeken was afkomstig van Willem van Oranje. Maar die kon als de grote ver
dediger van het algemeen verzet zelf moeilijk voor het oog van de totale bevolking der
Nederlanden gouverneur-generaal Matthias afvallen. Oranje had dus de onderhande
lingen over een nieuwe unie aan zijn broer opgedragen. En Jan van Nassau zag boven
dien in het in te stellen verbond een goede garantie voor de bevordering van het calvi
nisme. Hij heeft bij de onderhandelingen te Utrecht weinig gedaan om juist de
katholieken zodanig gerust te stellen, dat zij in alle vertrouwen te midden van een
hun gewaarborgde meerderheid een andersdenkende minderheid de ruimte konden
geven. Zo werd in artikel 13 van het verdrag de onbeperkte oppermacht van het calvi
nisme in Holland en Zeeland bedongen. Voor de andere toe te treden gewesten werd de
religievrede als richtsnoer gesteld. Zo nodig konden die gewesten in het belang van de
goede orde daarvan afwijken. De geboden zelfstandigheid was aIleen bedoeld om pro
vincien die nog geheel of zo goed als geheel katholiek waren, tot de Unie over te halen.
Maar tegelijk werd in twee aansluitende artikelen de afval van geestelijken bepaald
aangemoedigd. Willem van Oranje bevielen achteraf deze bepalingen allerminst; hij had
de katholieken juist gunstig willen stemmen door de religievrede als enige norm, ook
voor Holland en Zeeland, aan te bevelen - en al mocht de religievrede ook wel in strijd
zijn met de Pacificatie, ze was door het besluit van de Staten-Generaal in zekere mate
gewettigd'?'. Aldus heeft Jan van Nassau het ideaal van de prins bepaald niet bevorderd.

In zijn eigen gewest heeft Jan van Nassau heel wat katholieke weerzin moeten
overwinnen, want de protestanten waren destijds nog niet genoeg op het kussen ge
holpen. Toen dan ook op 23 januari 1579 de Unie in Utrecht werd bekrachtigd, waren
er wel gedeputeerden van Gelderland bij de plechtigheid aanwezig maar die hebben
de acte niet ondertekend. Pas geleidelijk aan hebben de vier kwartieren waaruit de
Gelderse Staten bestonden, hun tegenstand tegen het verdrag opgegeven. Dat gebeur
de onder de constante pressie van Jan van Nassau en onder de groeiende macht der
calvinisten in de stedelijke besturen. De kwartieren van de Veluwe en van de Betuwe
gingen in maart door de knieen; als enige nog vrije stad in het Overkwartier volgde
Venlo in april; terwijl het kwartier van Zutphen zich pas in januari van het volgend

jaar gewonnen gaf'",
Overijssel is evenwel het hele jaar 1579 door buiten de Unie van Utrecht gebleven.

Voor Ridderschap en Steden was de Generale Unie genoeg. Vandaar, dat Jan van Nas
sau zich des te meer moeite gaf om een zo nauw mogelijke samenwerking tussen zijn
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gewest en Overijssel tot stand te brengen. In verband met de op den duur zeker te ver
wachten militaire acties van Parma in noordelijke richting zou tijdig de verdediging
van het IJsselgebied georganiseerd behoren te worden. Al in maart 1579 had hij met
dat doel een speciale afgezant naar de landdag te Vollenhove gestuurd 12).Maar Ridder
schap en Steden toonden nauwelijks enige ijver in die richting; zelfs Maarten
Schencks aanslag op Doetinchem in juli heeft in de Overijsselse lauwhartigheid nau
welijks verandering kunnen aanbrengen. De Staten waren eigenlijk ookal niet bereid
vaste termijnbetalingen voor de oorlogsinspanning van de Generale Unie bij te dra
gen.Met allerlei uitvluchten trachtten ze aan het hun door de centrale leiding te Ant
werpen voorgerekendeaandeel te ontkomen. Trouwenshet gewestelijkebelastingstel
sel was voor doelmatige financiering te ouderwets; er waren zelfs nog geen fondsen
beschikbaar om de grote schuldenlast, gemaakt tijdens de belegeringen van Kampen
en Deventer, af te lossen - laat staan, dat men regelmatig voor de krijgsondernemin
gen van de Generale Unie geldkon fourneren'".

Telkens weer opnieuwkwam in 1579overduidelijk aan het licht, dat Overijsselhe
lemaal niet zoenthousiast aan het verzet tegen Philips II meedeed. Ret gewest voelde
zich, lijkt wel, eerder een lid van het Duitse keizerrijk dan een deel van de Habsburgs
Bourgondischeerf-Nederlanden. Tot mei 1577toe had Overijssel nota bene nog nooit
een delegatie naar de Staten-Generaal gestuurd, zelfs niet ter gelegenheidvan het af
treden van de toch zobeminde Karel V in 1555'4).De Staten van Overijssel gaven er de
voorkeur aan, zich zo afzijdigmogelijkop te stellen. Zezagen er dan ooktegen op, aan
de wederoplevingvan de strijd te moeten deelnemen. Nu werd de landdag na de bele
venissen van de laatste jaren heus niet beheerst doormensen die door dik en dun het
Spaanse bestuur wilden terug hebben, zoals wel eens is voorgesteld-". Ret woord
Spaans riep te veel herinneringen op aan centralisatie van bestuur, aantasting van
oude privileges en gewoonten,en aan de invoering van algemene belastingen doorAl
va. Men was hier evenwelloyaal tegenover de Spaanse koning. Dat waren in die tijd
trouwens nog alle Nederlanders - sommigeecht, andere voor de leus, want de afzwe
ring van de landsheer was nog niet aan de orde geweest. Maar dat Overijssel meren
deels Spaansgezind was,....nee, dat gaat toch iets te ver. Met die beladen aanduiding
moet men voorzichtig zijn; ze werd destijds al te gemakkelijk door de calvinisten ge
bruikt. Ret komt mij voor, dat de meerderheid van de bevolking in Overijssel eerder
lauw dan loyaal te noemen was, en misschien ooknogwel eerder staats- dan Spaans
gezind, zolang het platteland maar niet te lijden had van plunderende troepen en zo
lang de katholieke godsdienst in haar traditionele rechten bleef. Ret gewest voelde
zich uitgemergeld en wenste de nodige tijd om financieel weer op verhaal te komen161.

Zodra echter vanwege de Unie een vaste bijdrage in de oorlogslasten gevraagd werd,
verschool het landschap zich maar al te graag achter "die cleinheyt und unvermoe
gentheyt dieses Landes"!".

In tegenstelling tot de Staten van Overijssel heeft Rennenberg de Unie van
Utrecht wel getekend; hij deed dat op 11juni. Met die daad volgdehij het voorbeeld
van zijn vriend WiIlemvan Oranje. Ret was een persoonlijke toetreding, zonder dat
hij daarmee als vanzelfsprekend de afzonderlijkegewesten van zijn gouvernement tot
aanvaarding van die Nadere Unie verplichtte!". Tot dit besluit zal hebben bijgedra
gen, dat de radicalen in de Friese Staten al hadden laten weten, dat zij liever het stad-
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houderschap aan Jan van Nassau of aan een van diens zoons overgedragen zageri'".
Als we vervolgens op de in de vorige aflevering al enkele malen geciteerde "Fresinga"
Van den Corput afgaan, dan heeft hij er niet spontaan toe besloten; hij zou zich zelfs
met geld hebben laten paaien, en hij heeft bij degenen die zijn vertrouwen hadden, al
tijd op dat nieuwe verbond afgegeven'?'. Hoe dan ook, zoveel is zeker: tussen de voor
en tegenstandersvan de Nadere Unie is er een hele wedijver geweest om de weifelen
de Rennenberg voor hun eigen zienswijze te winnen?".

Ridderschap en Steden van Overijssel waren evenwel voor een aansluiting veel te
wantrouwend; die maakten zich grote zorgen over de opdringerigheid van de Nadere
Unie direct na de val van Maastricht (29 juni) en de aanslag op Doetinchem (10-12 ju
li). Midden juli waren ze benaderd door Zutphen, dat in verlegenheid verkeerde door
de eisen van Jan van Nassau. We hebben al gezien, dat hij verlangde drie vendels
staatse krijgsknechten binnen te laten, de religievrede in te voeren en aansluiting bij
de Unie van Utrecht aan te kondigen. En dit nog wel ondanks het lofwaardig
Zutphens initiatieftot bevrijding van Doetinchem! Dreigde er nu niet, als men niet op
paste, dat de ene na de andere IJsselstad dat verbond op gelijke wijze ten behoeve van
de algemene samenwerking opgedrongen zou krijgen? Dat zou, zo werd gevreesd, voor
de katholieken minder prettige gevolgen hebben.

Men was zoveel te meer vcrontrust doordat, tijdens en na het tegenoffensief, de
Achterhoek onaangenaam bezocht werd door een invasie van staatse troepen. Jan van
Nassau had al in maart en april soldaten geworven met het oog op eventuele hulp aan
het destijds nog belegerde Maastricht. Hij beschikte toen echter niet over de middelen
om ze te betalen en hij had ze daarom zolang voor huisvesting en voedsel naar het
platteland gezonden - zeer tot ongenoegen natuurlijk van de boeren en de adel. Op die
manier hoopte de Gelderse stadhouder de Staten van zijn gewest tot het verschaffen
van gelden te kunnen dwingen. Maar resultaat bleefuit, zodat de Veluwe en gedeelte
lijk ook de Achterhoek door maraudeurs waren kaal geplunderd'", De Gelderse huur
benden, aangevuld met een paar Hollandse vendels, waren tot afweer van Schencks
aanval naar Doetinchem en Doesburg gedirigeerd. En dat legertje was nog weer eens
versterkt met negen vendels uit Rennenbergs gouvernement. Onderwijl voelden Rid
derschap en Steden zich hoogst bekommerd over die deels slecht betaalde paraatheid
aan hun zuidgrens. Toen de vijandelijke aanval op het IJsselgebied snel was bedwon
gen, begon als vanzelf die dagelijkse zorg weer voor voeding en soldij, die de daarbij
betrokken stadhouders niet helemaal binnen de perken konden houden. Zo zochten
Gelderse ruiters een nieuw foerageergebied in Salland en Twente. En dat kon niet
zomaar; daarvoor was toe stemming nodig van de stadhouder en de Staten. En die had
den ze niet; geen wonder dus dat Ridderschap en Steden Rennenberg, die zich toen
met Jan van Nassau in Utrecht ophield, graag in Overijssel wilden hebben om hier
met hem iets tegen die zorgwekkende ontwikkeling te ondernemen.

Met dat doel zonden de Staten van Overijssel de drost van IJsselmuiden Eusebius
Bentinck en de Kamper burgemeester Arent toe Boecop naar Utrecht. Zij moesten de
stadhouder inlichten over het gedrag der ruiters en hem daarnaast ertoe aanzetten
met Jan van Nassau te onderhandelen om van hem gedaan te krijgen, dat Zutphen
geen garnizoen zou worden opgedrongen-". Die zending heeft plaats gevonden van 22
tot en met 24juli24'.
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Bij het gesprek over de jongste troepenbewegingen in de Achterhoek en Overijssel
bleek de samenwerking tussen de stadhouders van Gelderland en Overijssel niet hele
maal evenwichtig te zijn geweest. Volgens Bentinck en Toe Boecop zou de Gelderse
aanvoerder die Salland en Twente was binnengereden, beweerd hebben daartoe door
Jan van Nassau in aanwezigheid van Rennenberg gemachtigd te zijn. Maar de laatste
verklaarde er niet bij te zijn geweest en ook van niets te weten. En Rennenbergs eigen
onderbevelhebber, Bartolt Entens van Mentheda, had zich zonder medeweten van zijn
stadhouder ertoe geleend namens Jan van Nassau druk op Zutphen uit te oefenen.
Daarmee kwam wel duidelijk aan het licht, dat de Gelderse stadhouder zijn collega
overheerste. En Rennenberg wist dan ook achteraf niet, wat men precies met die Gel
derse ruiters moest beginnen, maar hij was bereid zo gauw mogelijk naar Deventer te
komen voor gezamenlijk beraad.

Beide Overijsselse afgezanten hebben hun stadhouder op het gevaar gewezen als
Zutphen met een garnizoen zou worden belast. Daarvoor haalden zij de toestand in
Amersfoort als voorbeeld aan. Ze hadden op de heenreis in die stad overnacht. Na de
inlegering van een staats garnizoen mochten de katholieken daar geen gewapende
burgerdienst meer verrichten; op straat werd elke samenscholing verboden en men
liep zelfs de kans voor de geringste overtreding de poort te worden uitgezet. Voor zo'n
gevolg moest Zutphen gespaard blijven. Rennenberg maakte op zijn bezoek kennelijk
een wat pas sieve indruk, maar de heren wisten hem toch zover te krijgen, dat hij zijn
Gelderse collega opzocht. Jan de Oude heeft toen de boodschap "flauwelick" aange
hoord. WeI was hij bereid de onaantastbaarheid van het oude geloof binnen Zutphen
te garanderen; ook zou hij de stad niet dwingen tot de Nadere Unie toe te treden; maar
een garnizoen moest wel worden binnengelaten. Voor dit laatste beriep hij zich op de
wens en van Matthias en de Staten-Generaal. De bemiddeling kwam overigens toch al
te laat, want diezelfde dag had Zutphen voor een staats vendel de poort moeten ope
nen.

Wat in het verslag van de audientie opvalt, is, dat de gedeputeerden niet helemaal
gerust waren omtrent Rennenbergs vermogen het hinderlijke overwicht van zijn Gel
derse ambtgenoot te weerstaan. Hij had blijkbaar te onbewogen gereageerd telkens
als het ging over de moeizame samenwerking met de gereformeerden en de weinig be
moedigende toekomst daarin voor de katholieken. De stelselmatige terughoudendheid
van Rennenberg moet de heren lichtelijk hebben gelrriteerd. Het gesprek had alleen
meer levendigheid gekregen, toen de oom van de stadhouder erbij was gekomen. Dat
was de .proost van Oud-Munster te Utrecht, graafHerman van Rennenberg - een vrij
spraakzaam man. De bezoekers hadden hem op de laatste dag van hun missie nog
eens apart bezocht, kennelijk met de bedoeling diens steun voor de neef in te roe pen
als het erom ging de Zutphense belangen bij de Nassauer te bepleiten. De prelaat had
bij die gelegenheid gezegd, het zijn neef vaak te hebben verweten, dat hij zich bij zijn
partijkeuze te ver had laten meeslepen, iets wat de moeder van de stadhouder en oom
zelftot droefheid stemde. De proost ging zelfs zover, zijn Overijsselse bezoekers toe te
vertrouwen, dat zijn neef ondanks alles noggoed bij koning Philips stond aangeschre
yen; maar telkens als heeroom op die lankmoedigheid had gezinspeeld, had de aange
sprokene geantwoord "nyet te willen afwijken=" - wat zoveel wilde zeggen als: de Unie
niet te zullen verlaten.
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Deze uitspraak geeft aan, dat Rennenberg toch wel genoeg ambitie had om zich in
zijn noordelijk gouvernement schrap te zetten, en dat hij op dat tijdstip nog volledig
achter de tolerantiepolitiek van Willem van Oranje en Matthias van Oostenrijk heeft
gestaan, geheel vertrouwende op de matigende invloed van beide mannen in de dubbe
le, maar elkaar niet helemaal overlappende verbonden van de Generale en de Nadere
Unie. Tegelijkertijd zal hij zich goed bewust zijn geweest, dat hij speciaal in Friesland
de steun der nader-geunieerden nodig had om zich te kunnen handhaven'". Aldus zou
hij nog enige tijd blijven doorgaan op grondslag van nauwkeurig geformuleerde en
plechtig bezworen afspraken geloofsvrijheid voor protestanten zowel in de steden als
op het platteland te bevorderen?",

Rennenbergs gedragslijn week opvallend afvan die van de andere aanzienlijke ka
tholieken, die juist de laatste tijd vrij snel, de een na de ander, het gemeenschappelijk
verzet opgaven. Dat was toe te schrijven aan het decreet van paus Gregorius XIII van
juli 1578, waarbij alle Nederlanders elke steun aan het verzet tegen Philips II op
straffe van excommunicatie verboden wcrd=', Maar Rennenberg heeft zich toen klaar
blijkelijk volkomen gericht naar het voorbeeld van zijn hooggeplaatste geloofsgenoot
Matthias van Oostenrijk, die het verbod negeerde. Ondanks de pauselijke druk deed
de stadhouder zijn best de inzet van Overijssel te verhogen. Ret heeft zelfs niet aan
hem gelegen , dat Overijssel zo lang wachtte met het nemen van beslissingen ten aan
zien van de Nadere Unie en de Generale middelen.Ja, hij heeft zelfs gemeend de Sta
ten te moeten waarschuwen tegen het verleidelijke nieuws uit Keulen.Daar waren
sinds 7 mei op initiatief van de Duitse keizer Rudolf II, de broer van Matthias, bemid
delingsonderhandelingen met betrekking tot de strijd in de Nederlanden begonnen.
Die goedbedoelde poging wekte in Overijssel al te optimistische verwachtingen -een
"guede vrede " kon immers uitzicht geven op uiteindelijke rust, op het binnen de per
ken houden van de calvinistische expansie en het opheffen van alle extra bijdragen
voor oorlogvoering. Ridderschap en Steden hebben zelfs op het punt gestaan een eigen
deputatie naar Keulen te sturen, maar daarvan is niets gekomen, want diezelfde dag
verraste Maarten Schenck Doetinchem. En toen gingen andere belangen voor. De Sta
ten waarschuwden diezelfde dag nog de stadhouder, opdat hij direct zou oprukken om
Doetinchem weer aan de tegenpartij te ontnemen en zodoende meer verlies van steden
te voorkomen 29). De deputatie naar Keulen liet men vervolgens rusten"'. Aldus hebben
de Overijsselse Staten op het tijdstip van direct gevaar precies gehandeld zoals van
een bondgenootvan de Generale Unie verwacht kon worden.

Weimoet Rennenberg zelf diep in zijn hart met dieKeulse vredehandel ingenomen
zijn geweest?", wat eigenlijk ook niet hoeft te verbazen voor iemand die zijn familie,
zijn meeste vrienden en zijn bezit in het doorParma gecontroleerde zuiden had. In ju
ni had hij zijn particuliere secretaris, Guislain le Bailly, naar Keulen gestuurd om
daar inlichtingen over de onderhandelingen in te winnen en tevens brieven voor zijn
verwanten door te geven. Dezeparticuliere missie lekte spoediguit. Maar Rennenberg
wist zelfs een Jan van Nassau van zijn onschuldig oogmerk te overtuigen, en vervol
gens is Bailly daarna ook te Keulen gebruikt om een brief van de gedeputeerden van
de Nadere Unie door te geven321.Aan politieke ontrouw maakte hij zich toen nog niet
schuldig;hij bleef zijn ambt loyaal vervullen.

Waar hij, naar het mij voorkomt, op dat tijdstip bang voor is geweest, is dat door al
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te optimistische vredesverwachtingen de waarneembare afval van de Unie grote vor
men zou aannemen, waardoor dan de onderhandelingspositie te Keulen ondermijnd
zou worden en Parma in de gelegenheid gebracht daaruit voordeel te trekken. Daarom
hield hij consequent aan de bondgenootschappelijke plicht vast en wenste hij geen
aparte, ontijdige toenadering, want die zou de vrede juist niet bevorderen. In dat op
zicht heeft hij zich toch wel zorgen gemaakt over de stemming in Overijssel: daar was
men ontstemd door de behandeling van Zutphen en door de invasie van plunderzieke
Uniesoldaten.

Die staatse troepen behoorden grotendeels tot de Nadere Unie. Ridderschap en
Steden waren niet bereid in de betaling van die plunderaars bij te dragen om ze op die
wijze kwijt te raken. Jan van Nassau liet blijkbaar die zichzelfverzorgende legerafde
lingen maar begaan; dan bleven ze tenminste in reserve voor het geval dat Parma voor
een tweede keer, ondanks de Keulse vredehandel, een krijgstocht langs de IJssel
mocht wagen. En dit zoveel te meer, daar Deventer, Kampen en Zwolle niet van zins
waren garnizoenen binnen te laten. De Staten van Overijssel moeten van hun kant
een dergelijke speculatie gewantrouwd hebben: Jan van Nassau kon die troepen wel
eens gebruiken om zijn onwillige, tweederangs bondgenoot tot een grotere ins panning
te dwingen. Vandaar dat de Staten die troepen zo snel mogelijk weg wilden hebben.

Daarmee kwam Rennenberg in een moeilijke positie, want de Staten verlangden
van hem, dat hij de Overijsselse drosten zou machtigen door een mobilisatie van
stadsburgers en plattelanders de ruiters te verdrijven; ja, dat hij ook zelf met eenhe
den van zijn Fries-Groningse krijgsmacht deel zou nemen aan die drijfjacht. Maar
zelfs zijn meest vertrouwde bevelhebber in het noorden was niet bereid zich tegen
manschappen die toch ook in dienst van de Staten-Generaal stonden, te laten gebrui
ken!".

Veel tijd om met de gewestelijke afgevaardigden daarover te Deventer op 31 juli te
vergaderen en zodoende het Overijssels particularisme de kop in te drukken had Ren
nenberg echter niet; hij moest gauw weer vertrekken wegens bestuurlijke moeilijkhe
den in Friesland. Hij bleef dan ook na zijn haastig vertrek uit de landdag niet hele
maal gerust omtrent de trouw van Overijssel aan de Generale Unie. Misschien
meende de stadhouder te Deventer bij sommige gedelegeerden toch nog weer iets be
speurd te hebben van spelen met de gedachte aan een eigen gewestelijk initiatief ten
aanzien van de onderhandelingen te Keulen. Daarom heeft hij nog op 5 augustus van
uit Vollenhove een missive met een ondubbelzinnige strekking tot de landdag gericht.

De inhoud komt hierop neer: Laat u niet tot afscheuring verleiden, want u komt
geisoleerd te staan en op voet van oorlog met de andere, naburige gewesten, en dat
leidt onherroepelijk tot "ewige slavernie". Gij hebt u bij de Generale Unie verplicht
met leven, goed en bloed tot het uiterste de Spanjaarden tegenstand te bieden. Draagt
dan ook bij in de generale middelen; de gewesten blijven toch al achterop met hun fi
nanciele bijdragen, zodat de Generale Unie geen geld he eft om haar troepen te beta
len. De ontevreden soldaten trachten daardoor zichzelf in hun onderhoud te voorzien.
Om sterker in de Generale Unie te staan hebben de noordelijke gewesten een Nadere
Unie gesloten. Ze hebben zich dus niet van dat eerste verbond afgescheiden; ze willen
juist voor de Generaliteit tachtig vendels en meer dan tweeduizend paarden op de
been brengen. Door regelmatige bijdragen van elk der geunieerde gewesten kunnen de
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garnizoenen worden betaald en de krijgsondernemingen tegen de vijand gefinancierd.
Ridderschap en Steden van Overijssel moeten aan deze inspanning deelnemen, an
ders hoeven ze niet 9P hulp van de Nadere Unie te rekenen. Overijssel dient zelf ook
iets ter bewaring van eigen steden en sterkten te doen. Rennenberg rekent erop, dat
de Staten de noodzakelijke maatregelen zullen treffen. Ridderschap en Steden kun
nen ervan verzekerd zijn, dat de nader-geunieerden hen niet van de Generale Unie
willen aftrekken. Maar als ze niet van plan zijn zich bij de Unie van Utrecht aan te
sluiten, dan kunnen ze op zijn minst hun bijdragen voor de Generale Unie betalen. Op
de eerstvolgende landdag dienen duidelijke beslissingen te worden genomen.

Extra aandacht verdient het besluit van Rennenbergs brief, waar de stadhouder
met nadruk zegt niet voor de gevolgen verantwoordelijk gesteld te willen worden, in
dien de Staten niet naar zijn advies luisteren. In verb and met zijn later gedrag in
maart 1580 is de authentieke formulering te belangrijk om die hier niet te herhalen:
"....willen wij vor Godt almechtich undjuuluden geprotestiert hebben, dat [het] an on
se persoen und guden willen niet sal gemangelt hebben, indien hier doer dese provin
cie (die voer seker int uterste pericull is) heel ofte ein deel solde moegen verloren gaen"!".
Zijn stand punt lijkt, hoe dan ook, bepaald; en hij voelt zich uit hoofde van zijn ambt
verplicht de Staten voor illusies te behoeden. En het lijkt mij onbillijk deze ernstige
woorden nu al in twijfel te trekken?".

Rennenberg had politiek inzicht genoeg om niet zomaar het dolle mobilisatieplan
der Staten over te nemen. Ret zou hem immers in een onmogelijke positie tussen
Overijssel en de Nadere Unie brengen. Voor Ridderschap en Steden woog dat minder
zwaar; die bleven bij hem aandringen. Er werd zelfs een deputatie naar Leeuwarden
gestuurd. De stadhouder moest de landdrosten maar de nodige volmachten geven om
het karwei met boeren en burgers te klaren. Rennenberg aarzelde heel erg. Hij heeft
zelfs nog de ervaren Amsterdammer Reinier Cant, die voor Uniezaken in Leeuwarden
was, geraadpleegd. Deze heeft hem het voorstel van de Overijsselse Staten uit het
hoofd trachten te praten, want die voorzag, dat bij toegevenjuist de "quade patriotten"
van zo'n mobilisatie van eigen landzaten gebruik konden maken oni de vijand van
dienst te zijn en hem "alsoe een doere [te] openen om een inval in 't land te doen". Ren
nenberg werd door de Amsterdammer er tevens op gewezen, dat Overijssel in de Sta
ten-Generaal mee ingestemd had met het in dienst nemen van de troepen die nu de
rust en de orde verstoorden.

Niettemin heeft de stadhouder "door het stadich ende hardt anhouden" toch maar
aan het verlangen van de Staten toegegeven. WeI verzocht hij met de uitvoering van
de volmachten nog even te wachten=', Waarschijnlijk wilde hij daarmee nog enige be
denktijd aanhouden, want hij was bepaald niet sterk in het nemen van snelle beslis
singen. En daar Reinier Cant ondertussen Jan van Nassau en de gedeputeerden van
de Nadere Unie had gewaarschuwd, ontving Rennenberg onmiddellijk zodanige post,
dat hij de verleende patenten op 17 augustus alweer introk. Opmerkelijk is weer de
argumentatie die hij aan die brief aan de Overijsselse Staten toevoegde: "....ten eynde
wij ende ghijlieden nyet beschuldigt en worden nyet genoech unse debvoir vor de ge
meine sake gedaen thebben" en de bevelen van Matthias, Willem van Oranje en de
Staten-Generaal niet te zijn nagekomerr'",

Rennenberg bleef uiterst gevoelig voor kritiek uit Antwerpen; hij wist hoe weinig
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positief de Staten van Overijssel bij de bondgenoten stonden aangeschreven. Daarom
deed hij angstvallig zijn best die bondgenoten zo weinig mogelijk reden tot ontevre
denheid te geven. Zo acht ik dan ook een bestaande theorie onjuist, volgens welke hij
op dat tijdstip maar al te graag op het voorstel uit Overijssel inging om dan maar ei
gen burgers en boeren tegen de hinderlijke Unietroepen te mobiliseren; dit zou hem
aldus in staat stellen de brand van de twist hoog te doen oplaaien; de ingezetenen zou
den zelf de staatse troepen met aanvallen bezig houden en daardoor zou de stadhou
der des te meer mogelijkheid krijgen met Parma tot overeenstemming te komerr'". Ik
geloof niet dat Rennenberg toen al aan zo'n dubbel spel toe was; daarvoor was hij te
weinig doortastend, en niet geslepen genoeg. Ook had hij nog iets meer teleurstelling
nodig om zijn banden met Oranje en Matthias door te snijden. Na veel aarzelen wees
hij de Staten liever de weg van onderhandeling aan om desnoods door afkoop van de
ongewenste soldaten afte komen='.

Dat Ridderschap en Steden wel bereid waren indien nodig binnen het verbond van
de Generale Unie tot het uiterste te gaan, valt uitsluitend toe te schrijven aan ge
kwetst gewestelijk zelfrespect. Toch waren ze heus niet voornemens "onder eeniger
praetext mit anderen buy ten der vors [verenigden] provincien voerweten vrede [tel
maken oft solcken vrede an [tel nemen, daer deselve provincien nyet mede inbegre
pen" zouden zijn. Zij meenden zelfs in voorgaande maanden voldoende bewezen te
hebben "den Spangaerden en de oeren anhanck ghiene vrunde te wesen". Maar Over
ijssel wilde de vijftien vanen staatse ruiters waarmee het was opgeknapt, beslist
kwijt; die hadden op het platteland zo huis gehouden als nog "ghiene Turcken oft an
dere onchristenen doen sollen"!".

Aldus hebben Ridderschap en Steden hun gezindheid op 7 augustus geformuleerd
in een instructie voor de afgezanten die in Leeuwarden met gedeputeerden van de Na
dere Unie, onder wie de reeds genoemde Reinier Cant, gingen onderhandelen. Ret
ging erom de bestaande moeilijkheden te overwinnen en Overijssel tot een groter aan
deel in de oorlogvoering en tot constante samenwerking met de Nadere Unie te ver
plichten. Dit alles gebeurde onder de constante druk van Jan van Nassau. Ook de iets
minder gemspireerde Rennenberg heeft zijn invloed daartoe aangewend. Onder zijn
bemiddeling werd op 15 augustus in de Friese hoofdstad in concept vastgelegd, dat
Overijssel niet bereid was naast zijn lidmaatschap van de Generale Unie nog eens vol
waardig deel uit te gaan maken van de Unie van Utrecht. Maar er werd een belofte
tot minimale oorlogsinspanning gedaan. Overijssel zou onder beperkte voorwaarden
gedurende drie maanden vier vendels in dienst nemen - in totaal zeshonderd man. In
ruil daarvoor zouden de nader-geunieerden "de lantschap van Overissel voor haer goe
de nabueren, vrunden ende ge-associeerden erkennen"; zij betuigden voorts hun spijt
over de hinder die Overijssel van hun troepen ondervond en ze zouden als goede nabu
ren er alles aan doen die overlast zo spoedig mogelijk op te heffen. Deze ontwerpover
eenkomst is echter niet mete en door Ridderschap en Steden bekrachtigd; die wilden
zich niet eerder vastleggen voordat de staatse troepen het gewest ontruimd hadderr'",
Daarmee was een dreigende tweespalt nog niet voorgoed uit de weg geruimd.

Naar aanleiding van Rennenbergs inspanning om de Overijsselse Staten toch
maar zover te krijgen, heeft "Fresinga" de opmerking gemaakt, dat hij dit slechts met
"geveinstheit" heeft gedaarr'", Ik vraag mij af of die uitspraak niet te voorbarig is uit-
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gevallen en te veel gezien in verband met Rennenbergs gedrag van zeven maanden la
ter. De stadhouder maakt de indruk met al zijn weifelen toch een gewetensvol man te
zijn geweest. Hij kreeg het telkens moeilijk wanneer hij de plicht van zijn ambtseed
moest combineren met de trouw aan zijn geloof. De man had in die maanden te kam
pen met een langzaam opstekend gewetensconflict. Desondanks gaf hij zich moeite
Overijssel in de gelederen van de Generale Unie te houden en het over zijn terughou
dendheid ten opzichte van de Nadere Unie he en te help en; hoewel bij dit laatste zijn
eigen wantrouwen tegen de politiek van Holland ongewijzigd bleef.

Ondertussen voelden de Staten van Overijssel zijn aanhoudende afwezigheid als
hinderlijk. En dit vooral toen zij, evenals de andere bondgenoten, een "besloten" brief
met geformuleerde vredesartikelen van de keizerlijke bemiddelaars te Keulen had den
ontvangen. Zoiets vraagt natuurlijk om ernstig beraad. Nu vertoefde de stadhouder
juist zo weinig in zijn gewest, omdat hem voor die bewogen tijd een veel te groot be
stuursgebied van vier a vijf gewesten was toevertrouwd en omdat speciaal de toestand
in Friesland en Groningen hem veel kopzorg gaf. Ridderschap en Steden zagen hem
liever in de officieleresidentie te Vollenhove-".

Het bericht uit Keulen miste zijn uitwerking niet. Het vormde op de landdag van
24 augustus te Zwollehet hoofdpunt van bespreking. De meerderheid der adellijke en
stedelijke gedeputeerden had zeer hooggespannen verwachtingen: het gewest zou echt
gebaat zijn bij een gunstig resultaat der vredesonderhandelingen, want dan zouden de
problemen met troepenoverlast en extra financiele opofferingen zich als vanzelf oplos
sen. Of de stemming nu ook zodanig was, dat men zelfs de neiging kreeg los van de an
dere gewesten tot een akkoord met Parma te komen, staat nog te bezien. Er is wel
eens de voorstelling gegeven, dat Zwolle in die richting invloed heeft uitgeoefend?".De
magistraat van die stad had namelijk de gewestelijke gedeputeerden die enige dagen
terug op doorreis van Deventer naar Leeuwarden langs kwamen, voor de belangrijke
onderhandeling met enige kopstukken van de Nadere Unie geadviseerd behoedzaam
met de meegegevan opdracht om te gaan. De Zwolse regenten hadden speciaal gewe
zen op het punt krachtens welk de zekerheid kon worden gegeven, dat Overijssel geen
aparte vrede zocht. Dienovereenkomstig had de Overijsselse delegatie te Leeuwarden
alleen de aanhef en de bezegeling van haar instructie getoond?'. Naar het mij voor
komt, is dit advies voor alles om tactische redenen gegeven; het zou zo zijn voordeel
hebben de andere partij nog wat in het ongewisse te laten, opdat aan de belangrijke
Overijsselse eis met betrekking tot de ruiters des te eerder gehoor zou worden gege
yen. Meer waarde kan niet aan dit feit gehecht worden, want Zwollekon toch achteraf
moeilijk het advies geven het besluit van Ridderschap en Steden op een hoogst belang
rijk onderdeel te negeren.

Op de vergadering van 24 augustus heeft de meerderheid van de landdag zeer
spontaan tot een snelle standpuntbepaling willen komen, om vervolgens tot bewer
king van de bondgenoten in positieve zin over te gaan. Daartoe zoumen direct een ver
gadering van het Gelderse kwartier van de Over-Veluwe, die voor 28 augustus naar
Hattem was uitgeschreven, kunnen gebruiken. Op die kwartiersdag zou al een Over
ijsselse delegatie ontvangen worden om over een gemeenschappelijk probleem ten
aanzien van een of andere schattingheffing te onderhandelen, en men zou die gelegen
heid te baat kunnen nemen om de Veluwse overheden te polsen over de Keulse vrede-

153



handel. De Deventer gedeputeerden echter keurden dit voorbarig voornemen van de
anderen af; de magistraat had namelijk binnen de eigen stadsmuren in het bijzonder
rekening te houden met een snel groeiende gereformeerde factie onder de eigen burge
rij. Daarom zijn ze uit de landdag weggelopen, en met die handelwijze hebben hun
committenten achteraf ingestemd. Deventer heeft te Zwolle ook onmiddellijk per brief
geprotesteerd tegen het voornemen van de landdagmeerderheid. Het protest kwam
hierop neer: overdreven voortvarendheid zal de naburige gewesten argwanend ma
ken; de Staten zullen tegenover de gouverneur-generaal en de stadhouder niet kun
nen billijken, "dat dese Provincie int particulier als die allergeringste sich ['tJ ierst up
sodaner friedhandlung solde willen verclaren"; daarom is het beter eerst afte wachten
hoe de Generaliteit en de andere, belangrijkere gewesten op de voorstellen uit Keulen
zullen reageren; pas daarna past het Overijssel een besluit te nemen-",

Ook Rennenberg heeft vanuit het noorden getracht het Overijssels enthousiasme
te bekoelen. Terwijl hij zich de stemming van eind juli herinnerde, maakte hij zich nog
wel enige zorg. In die geest waarschuwde hij er dan ook tegen, ookmaar iets te onder
nemen zonder overleg met andere gewesten van de Generale Unie, "opdat under prae
text van peyse ghiene meerder scheuringe ende bittere oorloge als voerhen veroer
saeckt worde?'". Van het apartje te Hattem, waaraan van Overijsselse zijde aIleen
door vertegenwoordigers van de ridderschap en van Kampen en Zwolle is deelgeno
men, kwam dan ook niets terecht. De Geldersen bleken trouwens niet eens iets van
voorlopigevredesresultaten te Keulen te weten?".

Wat ondertussen weI belangrijk is, is dat in Deventer het nodige over de discussie
binnen de Overijsselse landdag was uitgelekt en dat de gereformeerden aldaar het ge
rucht van veronderstelde Overijsselse onbetrouwbaarheid vleugels hebben gegeven.
Zij hebben speciaal naar Gelderland bericht, dat een bode met een brief van de Over
ijsselse Staten naar Keulen zou passererr". Die koerier is dan ook eind augustus in de
Achterhoek door staatse soldaten aangehouden. Op die manier kreeg Jan van Nassau
het schrijven in handen en kon hij de tekst in aIle rust aan een analyse onderwerpen.

Ridderschap en Steden waren over de aanhouding bijzonder verontwaardigd. In
een schrijven aan de Gelderse stadhouder van 31 augustus hebben zij hem te verstaan
gegeven, dat ze absoluut geen ongeloorloofdehandeling op het ooghadden. Ze hadden
aIleen contact gezocht als "des Hilliger Ro. Rijcks lithmaten". Hun brief bevatte niets
wat ook maar tot nadeel van de Staten-Generaal kon strekken; ze hield slechts een
dankzegging in aan de onderhandelaren te Keulen voor hun "ongespaerde vlijt tot pa
cificatie der algemeene landen ende provincien". Men kon er zeker van zijn: Overijssel
zou heus geen afzonderlijk verdrag met Spanje sluiten; het gewest wenste zich geheel
te voegen naar de te nemen besluiten van de Staten-Generaal'?', Rennenbergs advie
zen van de laatste weken waren dus niet zonder uitwerking gebleven!

Jan van Nassau heeft de bewuste brieftoch maar met een excuus teruggezonden.
Bij die gelegenheid heeft hij zijn gelaakte handeling aldus gemotiveerd: de gedepu
teerden van de Unie van Utrecht en hij hadden bij geruchte vernomen, dat de Staten
van Overijssel op eigen initiatief contact met de vijand zochten. Maar na kennisne
ming van de inhoud moest hij toch erkennen, dat deze argwaan misplaatst was, want
de briefhield niets verdachts in'", Hij schreef ooknog verheugd te zijn, dat de Overijs
selse Staten hem in hun protestbrief nog eens uitdrukkelijk de verzekering hadden ge-
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geven vastbesloten te zijn bij de Generaliteit te blijven en zodoende de vrede te bevor
deren. Daarmee was dit incident afgedaan!

Op 1 september was Rennenberg eindelijk op een Overijsselse landdag aanwozig:
Met hem is nog eens uitgebreid over de ontvangen informatie uit Keulen en de onder
schepte brief van gedachte gewisseld. En hoewel de mogelijkheid van een vrede de
stadhouder zelf ook niet onbewogen liet, wist hij zijn eigen tweestrijd meesterlijk te
verbergen. Dit weten we weer van de onmisbare "Fresinga", die verder meedeelt dat
aIleen scherpe waarnemers in Rennenbergs dagelijkse omgeving iets van een verande
ring in hem merkten. Desondanks bleef hij zijn plichten vervullen "ten dienste der
bontgenoten ende ten profijte sijner gouvernementen"?". Die geconstateerde mentale
onzekerheid, op zichzelf genomen, bestempelt de stadhouder nog niet mete en tot een
onbetrouwbaar functionaris - hij was juist wegens zijn geloof en komaf langer en an
ders met bepaalde overwegingen bezig dan zijn naaste medewerkers. Hij zal op dat
tijdstip zeker nog niet aan overlopen gedacht hebben. Zo gafhij de Staten als zijn me
ning, dat hij de toegezonden artikelen uit Keulen onaanvaardbaar achtte. Hij waar
schuwde, dat de andere kant veel belang had bij het aanstoken van verdeeldheid on
der de verbondenen, vooral met betrekking tot het punt van de godsdienst. Hij
advis~erde om de artikelen grondig op hun inhoud te onderzoeken, de bezwaren erte
gen te formuleren en die aan de Staten-Generaal kenbaar te maken?".

Aldus is geschied. Van belang is, wat midden september door de landdag op het
punt van de godsdienst is vastgelegd. Men was ervoor zeer nadrukkelijk bij Philips II
erop aan te houden, dat de uitoefening van de gereformeerde godsdienst in de steden
en plaatsen, waar ze op dat tijdstip werd toegestaan, getolereerd zou blijven. Deze
concessie zou van kracht moeten zijn tot de Staten-Generaal in de lijn van de Pacifica
tie van Gent daar anders in zou hebben voorzien. Dus Ridderschap en Steden spraken
er zichvoor uit, dat de uiteindelijke beslissing in deze materie geheel aan de Staten
Generaal, en niet aan de Spaanse koning werd overgelaten. Bovendien zouden de
Overijsselse Staten graag zien, dat de land sheer aartshertog Matthias bevestigde in
zijn ambt van gouverneur-generaal der erf-Nederlanden; en dat na diens dood ofver
trek niemand anders in die positie zou worden benoemd dan die de Staten-Generaal
"aggreabel sij"54).

Inmiddels werd het al duidelijk, dat de goedbedoelde bemiddelingspoging van de
Duitse keizer tot mislukken gedoemd was, omdat de strijdende partijen er te weinig
vertrouwen in hadden, en ook omdat Philips II weinig tot toegevendheid geneigd was.

Aan de andere kant bleef het geschil met de Nadere Unie over de rondtrekkende
staatse troepen in Salland en Twente onopgelost. Zolang die toe stand zich in de maan
den september en oktober niet wijzigde, waren Ridderschap en Steden ook niet bereid
hun bijdragen in de generale middelen te leveren. Op die manier kwam er van een be
ter samenspel met de Unie van Utrecht niet al te veel terecht. Jan van Nassau zal
Overijssel voor een waardeloze bondgenoot in de Generale Unie hebben gehouden. Een
verandering ten goede kon aIleen tot stand komen als de gereformeerden in Deventer,
Kampen en Zwolle naar de macht zouden grijpen. Die drie steden gaven trouwens ook
de doorslag in de Staten van Overijssel. Bij een gunstige uitslag zou de IJssel voor Jan
van Nassau en zijn Nadere Unie in betrouwbare handen komen en zou Parma zich
nooit een springplank naar Holland aan de IJ sselmonding kunnen verwerven.
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Alles bij elkaar genomen, is het moeilijk zich voor te stellen, dat de stadhouders
van Gelderland en Overijssel elkaar hebben mogen lijden. Jan van Nassau had bij de
uitoefening van zijn dagelijkse taak weinig last van scrupules. Rennenberg daarente
gen was een geremde persoonlijkheid en daardoor niet altijd even doortastend. Onge
twijfeld zal hij als goed katholiek zich doorlopend geergerd hebben aan alles wat er in
Gelderland gebeurde. Maar hij was er ook de man niet naar om bij zijn collega ten
aanzien van diens beleid te protesteren. Hij leek in bepaalde omstandigheden echt
niet opgewassen tegen al te kordate figuren. Dat was al het voorgaande jaar in zijn
omgang met Diederik Sonoy geblekerr'". In zijn kwaliteit van kapitein-generaal van
het staatse leger in het stroomgebied van de IJssel moet hij zich geregeld gestoord
hebben aan de uitdagende eigengereidheid van de Hollandse krijgsoverste en aan de
uitspattingen van de Hollandse hulptroepen. Maar hij moest deze onderbevelhebber
ontzien, want zonder de financiele steun van het rijke Holland kon hij moeilijk iets
uitrichten, juist omdat zijn eigen vier stadhouderschappen, in het bijzonder het Over
ijsselse, te weinig voor de algemene krijgskas opbrachten. Rennenberg zag daarom
veel door de vingers, waar hij zelf zo mete en geen alternatiefvoor wist.

De rellen van oktober 1579
Het gerucht dat de Deventer gereformeerden over de aparte Overijsselse contacten

!llet de keizerlijke bemiddelaars te Keulen hebben verspreid, zal eind augustus ookin
Kampen zijn doorgedrongen. Het moet bij de calvinisten hier de indruk hebben ge
wekt, dat de Generale Unie werd losgelaten en dat eventueel via Keulen afspraken
met Parma werden gemaakt. Daardoor zou binnen niet al te lange tijd de pas inge
voerde religievrede in gevaar kunnen komen. In de kring van protestantsgezinden zal
zich toen een vertrouwenscrisis ten aanzien van de eigen Staten en stadhouder Ren
nenberg hebben voorgedaan.En wat dan nogte zeggenvan het vertrouwen in de eigen
stedelijke overheid! De raad had toch immers in voorgaande weken die verraderlijk
gewaande, gewestelijke politiek gesteund. Arent toe Boecop en Conraedt van der
Vecht waren namens de stad daadwerkelijk in alle overleg over de oorlogsinspanning
en de Keulse vredehandel, inclusief de Hattemer peiling, betrokken geweest.

Rennenberg kreeg heel wat te verwerken toen hij zich op 1 september voor een
paar dagen naar Zwollehad begeven. Daar werd hij meteen door een deputatie van
Kamper gereformeerden bezocht. Ook dit keer zullen het wederomRutger Hudde en
enigen van zijn burgercomite zijn geweest. Ongetwijfeldhebben zij een sterke druk op
Rennenberg uitgeoefend met het oog op de komende standpuntbepaling van het ge
west ten aanzien van de ontvangen vredesvoorwaarden. Bij die gelegenheid hebben ze
hem met opzet verontrust: hij werd gewaarschuwd voor de gebruikelijke terugkeer
van de zeelieden in het najaar om in hun thuishaven te overwinteren. En dit in de
geest van: we staan niet voor de gevolgenin. Diewenk heeft blijkbaar zijn uitwerking
niet gemist; Rennenberg zal zich maar al te goed de oploopv66r zijn herberg hebben
herinnerd, toen hij in maart laatsleden te Kampen vertoefde. Hij wist, dat de zeeva
renden voor zover ze niet hervormingsgezind waren, in ieder geval de Generale Unie
aanhingen; zij hadden belang bij een open zee, en dus ookbij een goedeverstandhou
ding met Holland. Wanneer nu Overijssel ging afwijken van de andere gewesten, dan
zou dat, wat Kampen betrof, zeker problemen oproepen. Daarom verlangde het be-
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zoek, dat de stadhouder iets zou doen om verstoring van het sedert juni bereikte even
wicht in de stad te voorkomen'".

In verband met dit onderhoud heeft Rennenberg de oplopende spanning trachten
te bezweren.Voordat hij op 4 september nog even hals over kopwegensmoeilijkheden
in het noorden naar Groningen terugreisde, heeft hij zich verontrust per brief tot de
raad van Kampen gericht. Hij drukte het stadsbestuur op het hart, zaken als de ver
houding tot de naburige gewesten en de Keulse vredehandel niet aIleen met de beide
gemeenten te bespreken maar evenzeer de burgerhoplieden en andere invloedrijke
burgers erbij te betrekken, opdat het "alsulcke diffidentie als ghij nu ter cause van
dien onder u gemeente veroorsaket" voorgoedzouwegnemen'?',

Ondanks Rennenbergs advies besprak de raad het Kamper standpunt uitsluitend
met de gemeenten. In die vergadering zijn de Keulse artikelen voorgelezen,en even
eens de correspondentie die de Staten van Overijsselmet de keizerlijke bemiddelaars
en met het centraal bestuur te Antwerpen hadden gevoerd.De beide Kamper gedele
geerden kregen slechts een vage opdracht mee om de zaken met de andere Statenle
den op de landdag afte handelon='.

Een zekere onvrede schijnt er in Kampen te zijn blijven hangen. Nu was het er
Rennenberg alles aan gelegen de rust in de stad te bewaren en vooral de bondgenoten
geen motief te geven zich uit politieke of strategische overwegingenmet de interne
Kamper aangelegenheden te gaan bemoeien.Zowas hij al sinds het voorjaar beducht,
dat Holland, als het de kans schoon zag, de IJsselstad binnen zijn invloedssfeer zou
trekken'": En zijn collega in Gelderland zou zeker niet tegenwerken, wanneer Hol
landse avonturiers aan de noordgrens van diens gouvernement daarvoor in gereed
heid zouden worden gebracht. De verdachtmakerijen tegen de Staten van Overijssel,
en eventueel tegen Rennenberg zelf, pasten uiteraard prachtig in een mogelijk plan
voor een overrompelingvan het Kamper stadsbestuur. Het initiatief kon men aan de
plaatselijke calvinisten en andere sympathisanten met de Nadere Unie overlaten.
Vervolgenszou met hulp van buiten een alteratie of een overname van de macht vol
tooid dienen te worden.Met zo'n geduchte mogelijkheid schijnt Rennenberg rekening
te hebben gehouden en hij heeft zich op een moment laten ontvallen van zins te zijn
opnieuween garnizoen in de stad te leggen'?', Dat moest dan vanzelfsprekend uit goed
betrouwbare soldaten bestaan. Gevaar van Spaanse kant was nog niet direct aanwe
zig; daarvoor lagen Parma's troepen veel te ver van de IJsselmond verwijderd, want
eerst diende nog een reeks versterkte steden stroomopwaarts te worden genomen.

Als Rennenberg nu zijn overwegingwaar ging maken, dan zou dat vanzelf mee
brengen, dat het akkoord van 12 oktober '78 buiten werking werd gesteld?", Dat bete
kende tevens, dat de vier commissarissen aan wie het toezicht op de stipte naleving
van het statuut was opgedragen,van hun borgstelling zoudenworden ontslagen. Daar
hadden dezeheren, onder wie de drosten van Salland en Vollenhove,weIoren naar; zij
wildenmaar al te graag van hun riskante opdracht af, want ze stonden immers met ei
gen persoon en bezit garant voor het behoud van Kampen voorOverijssel inhet grote
kader van de Generale Unie, en voor de handhaving van de vrede onder de burgerij.
De toestand in Kampen beviel hun ook allerminst. Het was hun opgevallen, dat de
Kamper gereformeerden zich de laatste tijd telkens in de buurt van de vergaderingen
van Ridderschap en Steden ophielden. Die ongewonebelangstelling hield natuurlijk
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verband met de behandeling van de Keulse vredesartikelen. Daarenboven beviel het
hun niet, dat de gereformeerden bij Rennenberg bedektelijk had den gedreigd met mo
gelijke ordeverstoringen na de aanstaande thuiskomst der varensgasten. Hoe gemak
kelijk konden die lieden niet als een geduchte knokploeg voor ongewenste doeleinden
worden ingezet! Hun onheilsverwachting hadden de vier te Zwolle al aan Rennenberg
kenbaar gemaakt, en nadien waren ze nog eens half september te Genemuiden voor
onderling overleg bijeen geweest. De garantiecommissarissen hebben de Staten ver
volgens laten weten, dat zij instemden met het plan van de stadhouder?".

Er was overigens genoeg reden tot ongerustheid, temeer daar de groeiende invloed
van de gereformeerden in de Gelderse steden met de maand meer opviel?", Die
machtsaanwas yond al zijn voortzetting in het Overijsselse Deventer, waar de katho
lieken in aantal snel door de andersdenkenden werden overtroffen. Het was een teken
aan de wand, dat de protestanten in deze grootste stad van het gewest op 14 septem
ber een poging hadden gewaagd zich van de parochiekerk meester te maken, omdat de
hun toegewezen kerkruimte te klein was geworden?", In verband daarmee viel erop te
rekenen, dat de Kamper gereformeerden eveneens met nieuwe eisen tot verdeling der
kerkgebouwen zouden aankomen. En dan kon men er terecht een hele nasleep van on
aangename verrassingen van verwachten. De gereformeerde kerkgemeenten in het
gewest hielden al nauw contact met elkaar. De tijd leek nog lang niet aangebroken om
de commissarissen van hun borgtocht te ontslaan, in het bijzonder omdat de Overijs
selse Staten niets voelden voor een garnizoen in een van hun stemhebbende steden.

Tijdens de behandeling van deze kennisgeving op de statenvergadering van 18
september waren namens Kampen, zoals gewoonlijk, Arent toe Boecop en Conraedt
van der Vecht aanwezig. Die hebben daar verklaard van geen onrustbarende ver
schijnselen onder de stedelijke bevolking te weten; hun opdrachtgevers hadden er
vanzelfsprekend belang bij een voorstelling van voorbeeldige rust binnen de stadsmu
ren in stand te houden. Na aIle vroegere ervaringen wenste de magistraat van inlege
ring verschoond te blijven. Geen wonder dus, dat het college van de sombere stemming
onder de commissarissen schrok. V66r alles diende te worden voorkomen, dat de heren
van hun borgstelling ontslagen werden - het stadsbestuur kon hun oppertoezicht en
steun in de rug niet missen. Om nadere informatie te leveren en in te winnen zijn Toe
Boecop en Van der Vecht een der volgende dagen naar de drost van Vollenhove ge
stuurd. Zij moesten Johan Sloet, en via hem de drie andere garantgestelden, gerust
stellen over de dagelijkse omgang tussen hun katholieke en protestantse me debur
gers. Beide Kampers hebben bij dat onderhoud de drost kunnen verzekeren, dat zelfs
de gereformeerden geen garnizoen verlangden. Dat was dan ook een teken, dat dezen
zich met hun aanhang van hele en halve sympathisanten voldoende konden handha
yen. WeI wensten de gereformeerden, dat een van hun leidslieden erbij betrokken
mocht zijn, telkens als er tussen de burgers van beide geloofsovertuigingen bemiddeld
moest worden. In het licht van de gesloten religievrede was zo'n wens niet eens onre
delijk: de stadsraad was nog geheel katholiek, dus ook de schepenbank, en de eerstvol
gende keurdag met nieuwe mogelijkheden kwam pas in januari. Begunstiging van ka
tholieken diende echt vermeden te worden. De Kamper gedeputeerden hebben toen de
drost met klem verzocht met de drie anderen bij hun borgtocht te blijven".

Van inlegering van een nieuw garnizoen is niets gekomen; ook in de controle op de
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stad kwam geen verandering. Onderwijl braeht de ontwikkeling der gebeurtenissen
allerminst ontspanning. Daar was allereerst het berieht, dat Sonoy, komend van
Zutphen, zieh op 18 september naar het nabijgelegen Hattem had begeven en het
stadje van een groter staats garnizoen had voorzien. Vanuit deze Gelderse observatie
post aan de rivier kon hij praehtig eontaeten leggen met de ealvinisten in de drie IJs
selsteden Em zodoende druk op hun katholieke magistraten uitoefenen. En dan was
bovendien aan Overijssel de kans ontnomen voeling te houden met de adel van de Ve
luwe. Zijn aanwezigheid kondigde zieh al mete en op een hoogst onaangename wijze
aan, want de beide dagen na aankomst liet hij zijn mansehappen de plaatselijke pa
roehiekerk van haar beelden, altaren en versierselen ontdoen. De Hattemse magis
traat zag de ontluistering maehteloos aan en traehtte na afloop hun voortvarende gast
te paaien met een sehenking in wijn=.

In aansluiting daarop werden de Deventer gereformeerden opnieuw actief. Die
had den zieh al op 14 september eigenmaehtig toegang tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk
versehaft. Maar die aanslag was die dag nog door de Deventer raad en de gezworen ge
meente ongedaan gemaakt. Het kerkgebouw lag vlak bij de Lebumus, waar de bis
sehop en de kanunniken met hun missen en getijden blijkbaar niet te dieht genaderd
moehten worden. De protestanten wilden zieh eehter niet bij het verbod neerleggen.
Hun zelfvertrouwen was zeer toegenomen omdat ze wisten, dat hun aanhang al groter
was dan die van de katholieken. Hun woordvoerders hebben daarop Rennenberg te
Vollenhove opgezoeht. Het bezoek braeht een opmerkelijk voordeel, want de stadhou
der heeft toen heel gauw toegegeven en het stadsbestuur sehriftelijk geadviseerd de
opgeeiste paroehiekerk toeh maar over te dragen. Desondanks waren raad en gemeen
te niet van zins die belangrijke eoneessie te doen; ze hebben nog getraeht de gerefor
meerden met een veel kleinere gasthuiskerk en met een belofte tot inwendige verbou
wing van de reeds afgestane Broederkerk tevreden te stellen. Dit is niet gelukt. Het
ongeduldige, gereformeerde volksdeel werd het lange onderhandelen moe en heeft ver
volgens op 9 oktober de begeerde paroehiekerk ongestraft opengebroken en voor hun
dienst leaggehaaldv".

Hierbij sloot aan, dat Jan van Nassau in die oktoberdagen zijn animositeit met
Overijssel nog weer wat opvoerde. Ter hoogte van Hattem liet hij Sonoy de passerende
sehepen op de IJssel aanhouden en lieentgeld heffen. Het waren speeiaal de drie stem
hebbende steden van Overijssel die er nadeel van ondervonden. Riddersehap en Ste
den zonden onmiddellijk een burgemeester van Deventer naar Arnhem om daar naar
de reden van deze onverwaehte heffing te vragen. Die kreeg te verstaan: Overijssel
draagt nog steeds niets bij in de krijgskas van de Generaliteit of van de Nadere Unie;
nu komt tenminste dit lieentgeld het "gemeinen vaderlant" ten goede. Deze irritatie
politiek zal zeker haar effect niet hebben gemist: de stadsbesturen zullen er vanzelf
sprekend bij hun gereformeerde en andere staatsgezinde burgers niet dierbaarder op
zijn geworden. De Staten van Overijssel kunden tegenover deze nieuwe plagerij niets
anders stell en dan een maehteloos protest hogerop in het landsbestuur='.

Gezien de duidelijk waarneembare verlegenheid van de Staten, kon men eigenlijk
spoedig een nieuwe speldeprik verwaehten. Al eombinerend krijg ik sterk de indruk,
dat Jan van Nassau en zijn Hollandse trawant Sonoy, Kampen 't liefst nog v66r de
winter in door en door betrouwbare handen zagen. De gereformeerden hier, spits ge-
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leid door Hudde en Holstech, hadden onderwijl ook niet stil gezeten. Daarvan mag ge
tuigen, dat ze op 22 september een belangrijke kerkvergadering in hun gasthuiskerk
hadden bijeengeroepen. Uit heel Overijssel waren daar onder voorzitterschap van
Holstech ouderlingen en predikanten samengekomen. De bedoeling is onmiskenbaar
geweest de bestaande calvinistische gemeenten in grotere organisatievormen als clas
ses onder te brengen en al die verbanden op den duur met een eigen, gewestelijke sy
node te overkoepelen'". Een dergelijke vergadering met bezoekers van elders zal heus
niet onopgemerkt zijn gebleven; en de magistraat zal er toch ook zijn goedkeuring aan
hebben moeten geven. Deze gebeurtenis, in verb and gebracht met de roerigheid der
Deventer calvinisten en Sonoys komst naar Hattem, was voor de katholieken bepaald

verontrustend.
Speciaal de bewoners van het minderbroederklooster moeten ongerust zijn gewor

den. Die wisten wel, dat zij over het algemeen bij de hervormingsgezinden niet bijster
geliefd waren. De fraters had den immers het bestrijden van ketterij tot hoofdop
dracht. Daarom juist had hun orde vanaf het begin van haar bestaan door heel katho
liek Europa heen kloosters in de steden gevestigd, waar het zuiver houden van de ge
loofsopvattingen veel meer aanhoudende zorg vereiste dan op het platteland. De
broeders leefden in apostolische eenvoud en nederigheid, en ze bedelden naar het
voorschrift van hun stichter Sint Franciscus van Assisi hun levensonderhoud bijeen.
Hun sobere hallenkerken waren geschikt voor de opvang van een massale toeloop van
gelovigen. De broeders waren degelijk opgeleid voor het preken in populaire trant. Tij
dens hun kerkdiensten stond het "sermoen" centraal. Ook beklommen zij de kansels in
de parochiekerken; speciaal hun passie- en vastenpreken waren befaamd. Op alle ker
kelijke hoogtijdagen en bij processies werd van hun medewerking dankbaar gebruik
gemaakt. Door hun verdere praktische zielzorg waren de broeders overal door en door
in het stedelijk leven van alle dag betrokken. In het algemeen genom en stelden de ste
delijke magistraten het stichtelijk werk en het deemoedig voorbeeld der broeders zeer
op prijs. Bij verschijnselen van verval in het kloosterleven zagen de stadsbestuurders
niet passieftoe, maar ondernamen ze van alles om er verbetering in te doen brengen.
Tussen de doorgaans dicht bij elkaar gelegen raadhuizen en broederkloosters werden
dan ook steeds nauwe betrekkingen onderhouden?",

De Kamper minderbroeders zullen als geschoolde theologen hun zorg voor het be
houd van het katholieke geloof zeker niet voor zich hebben gehouden. Aan de hand
van binnengekomen berichten uit het naburige Gelderland moeten zij wel tot het in
zicht zijn gekomen, dat de clerus weldra maar weinig zekerheid van een religievrede
te verwachten had. Mogelijk werd het klooster hier in die dagen een plaats van sa
menkomst voor verontruste katholieken. En dat kon van de weeromstuit het wantrou
wen bij de gereformeerden aanwakkeren. Die rivalen van de parochie waren trouwens
van hun kant ook niet voldaan over die situatie die niet meer dan een schijnvrede was.
We kunnen wel aannemen, dat de gasthuiskerk hun langzamerhand te klein was ge
worden, want het kerkbezoek moet groter zijn geweest dan alleen dat van de inge
schreven lidmaten. De gereformeerden zullen hun kans hebben afgewacht om een
tweede, ditmaal veel grotere kerk te bemachtigen. Het zou op dat tijdstip nog te ver
gaan al aan een van beide parochiekerken te denken. Voorlopig paste de kloosterkerk
van de minderbroeders hun beter: die was toch overeenkomstig de taak der fraters als
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een preekkerk gebouwd en ingericht - daar kwamen de Kamper burgers meer om het
gesproken woord dan om de rituele handeling aan het hoofdaltaar of om het zingen
van de getijden.

In de tweede helft van oktober is de religievrede werkelijk in gevaar gekomen. Na
een jaar van betrekkelijke rust liep de spanning tussen beide geloofsrichtingen weer
zo op, dat deze op vrijdag 23 oktober goeddeels rondom en in het broederklooster tot
ontlading kwam. Die dag had juist het vendel van het Broederespel, gecommandeerd
door de bekende calvinistische burgerhopman Rutger Hudde, de stadswacht bij raad
huis en poorten betrokken. Die samenloop van omstandigheden lijkt mij bepaald geen
toeval. Het was in die tijd een beproefde taktiek om gewelddadige acties tegen kloos
ters oftegen katholieke suprematie met het overnemen van de wacht door een burger
vendel onder bevel van een protestant te doen samenvallen. Ook in dit geval is dus de
mogelijkheid van een voorbereid incident aanwezig. De dag is begonnen met een op
loop tegen de minderbroeders. Van het raadhuis zijn toen onmiddellijk Henrick de
Wolffs van Westenrode en Otto Gansneb genaamd Tengnagel er op uitgestuurd om
naar de reden van de oploop te informeren. Zij kregen te horen, dat de samengeschool
den ontevreden waren, omdat de gereformeerde predikanten nog steeds geen salaris
uit de stedelijke schatkist ontvingen. Daarop heeft de raad meteen een grotere com
missie uit zijn midden opdracht gegeven met de leiders der protestanten in onderhan
deling te treden ten einde dit punt van ongenoegen uit de weg te ruirnen?". Het contact
liep op niets uit. Bovendien zijn tijdens dit gesprek over de "alimentatie" der predikan
ten enige lieden het klooster en de bijbehorende kerk binnengevallen en bij dat bezoek
zijn er wederom be elden stukgeslagen.

Naast deze officiele voorstelling der gebeurtenissen, naderhand door de stedelijke
overheid gegeven, krijgen we aanvullende details te horen van "Rienk Fresinga". We
weten dat zich achter die schuilnaam de staatse hopman Johan van den Corput ver
borg. Deze onderbevelhebber van Rennenberg was doorgaans goed ingelicht. Hij nu
deelt mee, dat bij die gelegenheid enkele gereformeerden "uyt private authoriteit" de
minnebroeders "bij den cop genomen" hebben en in een moeite door buiten de stad ge
zet - over de IJsselbrug weI te verstaan. Een buitengewoon rigoureuze actie! Is die
misschien uitgevoerd door de aangekondigde, moeilijk van de straat te houden, over
winterende varensgasten?

Bij dit feit is het die dag evenwel niet gebleven, want nadat het eenmaal goed tot
de burgerij was doorgedrongen, is "de gantze Stadt int gewehr" gekomen. Zodoende
hebben de katholieken ervoor kunnen zorgen, dat de broeders v66r het vallen van de
avond weer in hun klooster waren teruggebracht?". Die tegenzet moet de ordeverstoor
ders even aan het denken hebben gezet. De katholieke meerderheid had zich duidelijk
tot verweer bereid getoond. Op dat ogenblik is de magistraat erin geslaagd voor de no
dige afkoeling der gemoederen te zorgen. En burgerhopman Hudde, die blijkbaar niets
gedaan had om de reI in de kiem te smoren, liet zich achteraf, weer helemaalloyaal,
bij de bemiddeling tot herstel van de rust gebruiken?",

De verontrustende gebeurtenissen van vrijdag zijn hard bij de trouwe parochianen
van pastoor Havens aangekomen. Zij zagen met schrik, dat de gereformeerden tot het
gebruik van geweld overgingen. Bovendien dreigde nog het gevaar, dat de stadhouder
op basis van de afspraak van 12 oktober '78 maatregelen tegen de stad ging nemen.
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Het was dus voor de katholieken zaak de handen ineen te slaan om gezamenlijk de ei
gen, hun toegewezen vrijheid binnen de religievrede van 28 juni te verdedigen. Van
belang was ook de minderbroeders bescherming te bieden tegen nietsontziende aan
vallen van gereformeerden. Op de burgerwacht viel kennelijk niet in alle opzichten
meer te rekenen. Daarin zal zich die dag een partijschap hebben afgetekend die dwars
door de vier vendels en hun kaders heen liep, en die ook niet dadelijk weer tot samen
werking viel te herstellen. De rel van vrijdag heeft de katholieken doen beseffen, dat
tegenover de strijdbare en goed geleide gereformeerde en staatsgezinde factie een ge
lijkwaardig actieverband in het leven diende te worden geroepen. Met dit doel zijn de
volgende dag honderdvijftig mannen in de Sint-Nicolaas bijeengekomen. Dat had iets
van een samenzwering, waartoe zelfs enige magistraatspersonen op bedekte wijze
hebben aangemoedigd. In de kerk is een verbond van waakzaamheid en weerstand ge
sloten. Daarbij heeft men zich voorgenomen de religievrede strikt te help en handha
yen en geen verdere concessies aan de andere partij te doen?", Uit het midden van die
verzetskern zijn na afloopvan die vergadering acht personen naar het stadhuis gezon
den omde overheid van het katholieke voornemen opde hoogte te stellen.

Nu schijnt het katholieke verbond een min ofmeer officieuzewacht bij de minder
broeders te hebben ingesteld om het klooster tegen nieuwe protestantse moedwil te
bewaken en tegelijkertijd een waakzaam oogop het nabijgelegen raadhuis te houden.
Daarmee kwam overduidelijk uit, dat men geen vertrouwen meer had in de doel
treffendheid van de stadswacht. Demagistraat moet de ernst van de toestand terdege
hebben beseft. Het collegeheeft zich kennelijk afgevraagd ofhet alleen Kamper inwo
ners waren geweest die die vrijdag met de rel waren begonnen. Hadden misschien ook
lieden van buitenaf de aanval op het klooster en het verwijderen der broeders mee
kracht gegeven?Vast en zeker stak er achter alles meer dan alleen ontevredenheid
over de salariering van de predikanten en de nog niet eens officieel uitgesproken wens
voor meer preekruimte. Lag Sonoy in Hattem slechts op een signaal uit Kampen te
wachten om de radicaalgezinden te hulp te komen? Deelde de Kamper magistraat de
bange verwachting van Rennenberg? In ieder geval waren Arent toe Boecopen Con
raedt van der Vecht bekend genoegmet de hogere politiek en het argwanend ongeduld
van Jan van Nassau en zijn Nadere Unie. Zij zullen zeker begrepen hebben, dat Sonoy
niet toevallig naar Hattem was gekomen. Zoveel is zeker: de waakzame magistraat
stelde op zondag 25 oktober meteen een onderzoek in naar het aantal vreemdelingen,
dat zich in de stad beyond.Deherbergiers, de geestelijkheid en de particuliere burgers
moesten voor het vallen van de avond opgevenwelke gasten zij onderdak verleenden.
De opgaven moesten ingeleverd worden bij de hopman van de wacht met vermelding
van naam, toenaam en woonplaats "ende in wat poorte ende up wat dach sie in deser
stadt ingecomen sint'?".

In het klooster ging het er op zondag en maandag, 25 en 26 oktober, rumoerig toe.
De katholieke bewaking had enkele tonnetjes bier aan het klooster laten bezorgen,
want de elf tot twaalf inwonende minderbroeders zullen zelf, naar hun orderegel, eer
der sobere dan guIle gastheren zijn geweest. Diemannen hebben nogal overvloedigge
bruikt, om, zoals het heette, "beter tegen de Gereformeerde[nl gemoet te sijn"?". Blijk
baar werd op een nieuwe, en nog grotere aanslag der calvinisten en hun helpers van
binnen en buiten gerekend. De stedelijke atmosfeer was nu uiterst geladen. Zo is het
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op maandag tot een tweede losbarsting gekomen. Tijdens het voortgezette drinkgelag
in het klooster kwam het bericht binnen, dat "de wacht aan de Caemer" onderbezet
was. Dit detail is aan "Fresinga" ontleend, die ook voor deze dag van de oktoberonrust
weer onze voornaamste informant is. Omdat de schrijver zich tot een algemeen lande
lijk publiek richtte, moet het door hem gebruikte woord "Caemer" zonder moeite be
grepen zijn als raadkamer en schepenkamer, of in ruimere zin: het raadhuis. Bier
werd namelijk in een lokaal onder de schepenzaal elke dag de stadswacht betrokken
door ecn van de vier burgervendels of beter: door een onderdeel ervan. Die wacht had
natuurlijk in de eerste plaats tot taak het raadhuis, de bewindslieden, het archief en
de schatkist te bewaken, en verder bijkomende opdrachten van de "regerende" burge
meesters uit te voeren: van hieruit zullen de andere wachtposten bij de brug en de
stadspoorten zijn uitgezet en afgelost. Op die bewuste maandag had het vendel van
het Buitenespel de dienst. Bet stond onder bevel van de bierbrouwer Jan Jansz. De
man was oud-balling, en, hoewel nog geen lidmaat van de gemeente in de gasthuis
kerk, in ieder geval gereformeerdgezind.

Bet bericht over de onderbezette hoofdwacht kwam tegen het uur dat hopman
Gerrit toe Boecop met zijn vendel uit het Bovenespel, waarin naar verhouding de
meeste katholieke schutters dienden, het vendel van Jan Jansz zou aflossen. De dron
ken vrijwilligers in het klooster zijn toen naar buiten gekomen en hebben door de he Ie
stad alarm gemaakt; onderwijl klepten de fraters "storm" met de kloosterklok. De "ge
reformeerden en staatsgezinden" hebben deze oproep natuurlijk ook gehoord; zij heb
ben zich snel naar het raadhuis begeven en zich bij de verzwakte hoofdwacht van Jan
Jansz gevoegd. Daarop is het dan bij het raadhuis tot een gewapend treffen van beide
facties gekomen.

Bet beknopte relaas van "Fresinga" zit naar mijn smaak niet helemaallogisch in
elkaar; er komen hinderlijke leemten in voor - de man had zijn kennis ook maar uit de
tweede hand. Vandaar dat het zich tot tweeerlei uitleg leent. Nu kan men de combina
tie van het binnenkomend bericht en de op handen zijnde aflossing van de wacht zo
verklaren, dat er zich voor de behoudende katholieken een 'prachtige gelegenheid
voordeed om met uitsluiting van alle hervormingsgezinden het raadhuis te bezetten
en de stad voor Parma, en via hem voor de Spaanse koning te verklaren. Maar een
dergelijke interpretatie voldoet niet, want zo'n daad op eigen initiatief, en nog wel zo
spontaan, zou het domste zijn, dat men kon doen - men zou zich in een groot avontuur
hebben gestort, terwijl er tegen de winter zeker geen directe hulp van Parma te ver
wachten was; het zou de stad in enorme problemen hebben gebracht, zowel militair,
als politiek, als oconomisch?", Trouwens "Fresinga" vermeldt zo'n toeleg ook helemaal
niet, wat hij zeker gedaan zou hebben, als dat inderdaad het geval was geweest.

In verband met de opeenvolging der voorgaande gebeurtenissen vanaf augustus
meen ik dat een andere verklaring beter past. Bet bericht over de hoofdwacht aan het
raadhuis veroorzaakte onmiddellijk een paniek onder de bewakers van het klooster.
Zij moeten de gevolgtrekking gemaakt hebben: de tegenpartij is thuisgebleven; zij
doet haar schuttersplicht niet; ze voert wat in haar schild en zal nog voor de aflossing
een aanslag op het raadhuis plegen om daarna een omwenteling door te voeren. Bet
meest frappante in het verhaal is, dat juist de "gereformeerden en staatsgezinden"
eerder bij het raadhuis waren. Daarbij hebben ze zelfs nog de tijd gehad zich voor het
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raadhuis te verschansen door de Oudestraat naar beide zijden en de toe gang tot de
Broederstraat met wagens te versperren. Dit wijst erop, dat men voor een actie heeft
klaar gezeten, eventueel nog versterkt met binnengesmokkelde hulp.

Vervolgens zijn de deels dronken katholieken vastgelopen tegen de wagenburcht.
De bestorming zou op een bloedbad zijn uitgelopen als niet burgemeester Henrick Kis
temaecker, zelfs hopman Jansz, en andere bemiddelaars het handgemeen der burgers
hadden beslecht. "Fresinga" blijft ook nu weer summier in zijn verslag. WeI vertelt hij,
dat de gereformeerden "om vredes wille" hun aanvankelijk voordelige, maar weldra
toch uitzichtloze positie hebben opgegeven. Ze namen bij hun aftocht voor eigen zeker
heid nog enkele gijzelaars mee. Alles was blijkbaar totaal anders gelopen dan zij tevo
ren hadden berekend, en Sonoy kon zijn eventueel gereed gehouden vendel in Hattem
onmogelijk meer naar Kampen sturen. Bij het gevecht zijn drie tot vier burgers zwaar
gewond, van wie er een aan zijn kwetsuren is overleden; en er waren verder vier tot
vijf licht gewonden. Slechts op een punt waren beide partijen het niet eens kunnen
worden, namelijk over de minderbroeders; de ene factie wilde hen uit de stad verwij
derd hebben, de andere niet. Besloten is daarom die dag de beslissing over het lot der
broeders over te laten aan stadhouder Rennenberg?".

De bot sing van 26 oktober was daarmee in zekere zin op een gelijk spel uitgelopen.
Het was nu zover gekomen, dat de gereformeerden zonder hulp van een sympathise
rend garnizoen maar wel met de steun van een groep min of meer aan de invloed der
geestelijkheid ontsnapte katholieken het op konden nemen tegen de cleric ale parochia
nen. De situatie was daarmee sinds het voorgaande jaar aanmerkelijk veranderd. De
door de protestanten vertoonde macht in het centrum van de stad laat weer eens zien,
dat de politieke aanhang van het calvinisme onmogelijk beperkt kan worden tot de op
dat tijdstip 124lidmaten tellende kerkelijke gemeente in de gasthuiskerk.

Verder bleek het gezag van de katholieke stadsoverheid nog wel toereikend te zijn
om zich te handhaven. De vernieuwingsgezinden hadden op 26 oktober nog geen om
wente ling kunnen afdwingen. WeI heeft de raad een grote concessie aan de gerefor
meerden moeten doen door het lot der minderbroeders discutabel te stellen. Het zou te
ver gaan en bovendien in strijd met de religievrede zijn, de broeders ter wille van de
rust, als zogenaamd enige schuldigen of beter nog: als aanstootgevenden, uit de stad
te verwijderen. Maar de stadsbestuurders waren uit opportunisme toch wel bereid de
broeders voor het herstel der eendracht en ter vermijding van een nieuw garnizoen op
te offeren.

De magistraat kon er nu op rekenen, dat stadhouder Rennenberg de nieuwe situ
atie aan de hand van het akkoord van 12 oktober '78 zou gaan beoordelen. Hij zou zich
dan kunnen afvragen: heeft het conflict in oorsprong niet iets te maken gehad met een
poging tot afval van de Generale Unie? Hierop paste aIleen een ontkennend antwoord.
Vervolgens zou hij zich de vraag kunnen stellen: tonen de gebeurtenissen niet ionne
klaar een onherstelbare breuk in de religievrede aan? Rennenbergs antwoord zou dit
maal ongetwijfeld gekleurd worden door grote ontstemdheid en teleurstelling. Het wa
ren bij elkaar genom en toch schrikbarende gebeurtenissen: een aanval op het
klooster, een tijdelijke uitzetting der minderbroeders en als climax een bloedig straat
gevecht v66r het stadhuis. Misschien zou hij daartegenover wel voor enkele verzach
tende aspecten openstaan: de katholieken hadden zelf na het eerste oproer geen op-
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heffing maar juist stipte naleving van de religievrede geeist; vervolgens had den de
verhitte gemoederen zich bij het tweede treffen nog door de kracht der overreding la
ten kalmeren; en uiteindelijk had de magistraat zich, gelukkig nog met positieve indi
viduele bijdragen uit beide facties, weten te handhaven. Toch hoefde men zich geen il
lusies te maken over de vraag hoe de afweging van alle negatieve en minder-negatieve
kanten bij de stadhouder zou uitvallen. Rennenberg moest daarom v66r alles van
drastische maatregelen worden afgehouden.

Het ZQU de stadhouder ook zeker niet ontgaan, dat de gereformeerden met de rel
len waren begonnen door samen te scholen, te plunderen en de minderbroeders de
stad uit te zetten. De reactie van de katholieke wacht in het klooster op 26 oktober zou
hij beschouwen als een begrijpelijke daad van opgezweepteverontwaardiging over het
vergrijp der tegenpartij. Het gevecht om het stadhuis kon natuurlijk niet te.licht wor
den opgevat. Zogezien,was de religievrede tot tweemaal toe flink overtreden.

Voorde magistraat was het nu een probleem hoe de stadhouder in te lichten. Ver
zwijgen kon men de gebeurtenissen niet, weI door beknopte weergave hun ernst wat
afzwakken. Onderwijl kostte het nog de grootste moeite de onderlinge vijandschap in
de stad te bezweren. De facties bestookten elkaar achteraf nog met anonieme scheld
en dreigbrieven, zodat de heren van het raadhuis zich genoodzaakt zagen deze praktij
ken te verbieden "bij verbeurte van lijff ende gueth'?". Zo'n afschrikwekkend vooruit
zicht stelt men mogelijk nog te verwachten overtreders aIleen in een niet volledigbe
heerste situatie. De regenten waren dan ook in hoge mate afhankelijk van de
bemiddelingspogingen, door de officierenvan de burgerwacht en de gedeputeerden uit
de "gemene"burgerij ondernomen. Pas vier dagen na het conflict hebben zij Rennen
berg ingelicht. Heel opmerkelijk beperkten de stadsbestuurders zich tot summiere in
formatie. De stadhouder kreeg aIleen te horen: er zijn wederommoeilijkheden gerezen
omtrent de minderbroeders; de opwinding is "bess noch tho sonder groter ongemack
gestillet"; in de toekomst kan nog wel "zware commotie"worden verwacht; in overleg
met de burgerhoplieden en de burgergedeputeerden acht men het wenselijk dat de
stadhouder en de Staten van Overijssel alle aanleiding tot verdere onrust wegnemen,
en in dat verband wordt voorgesteld de minderbroeders uit de stad te verwijderen=".
Vermoedelijkheeft de magistraat van de toestand zoweinigmogelijkzwart opwit wil
len geven; ruime informatie zouwel eens in het nadeel van de stad kunnen worden ge
bruikt. Uit een tweede brief aan de stadhouder, van 5 november, blijkt dat raad en
burgerbemiddelaars waren overeengekomen, "tot merer versekeringe des gemeenen
rustes" niet dadelijk tot op de bodem uit te zoeken wat er nu allemaal precies was
voorgevallen. Liever liet men de zaak met rust. Voorlopigalthans, want te gelegener
tijd zullen de stedelijke gedeputeerden de stadhouder aanvullend verslag doen='.

Op 7 november hebben raad en beide gemeenten een extra grote afvaardiging van
acht personen voor de eerstvolgende landdag te Zwolleaangewezen. Uit de raad wer
den vier mannen genomen; dat waren Henrick de Wolffs van Westenrode, Henrick
Kistemaeker, Arent toe Boecopen Conraedt van der Vecht.Aan dit viertal werden toe
gevoegdde burgerhoplieden Gerrit toe Boecopen Johan Jansz, die met hun vendels op
26 oktober als kemphanen tegenover elkaar hadden gestaan; en vervolgens twee bur
gergedeputeerden: Willem toe Boecop,de zoonvan Arent, die doctor in de rechten was
en die als gematigd katholiek bekend stond=: en verder Arent Vrese, de vertegenwoor-
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diger van het calvinistische kamp. De heren kregen een tweeledige opdracht mee; ze
moesten te Zwolle duidelijk maken, "dat alles weder in guede eendracht gebracht
was", en in die lijn voortgaande dienden zij een hernieuwde inlegering van krijgs
knechten beslist af te raden?", Met de samenstelling van de deputatie kwam eigenlijk
al uit, dat op dat tijdstip zowel de katholieke als de gereformeerde factie de noodzaak
van het eensgezind bepleiten van het algemeen belang inzag.

Tijdens de uitvoerige bespreking van de woelige oktoberdagen op de landdag van 9
november hebben eerst de garantiecommissarissen voor de trouw van Kampen aan de
Generale Unie het woord gevoerd. Ripperda, Sloet, Van Ittersum en Van Voorst had
den begin september al gewaarschuwd dat er gevaar dreigde, en ze hadden maar al te
zeer gelijk gekregen. Door hun borgstelling bevonden zij zich in een heel ongemakke
lijke situatie, te meer daar de stadhouder hun per brief had voorgehouden, "guede to
sicht te nenien op alles, ten eynde nyet[s] en geschiede waerdoer sijn G. geoersaeckt
sol sijn (hoere obligation halven) tselve te verhaelen an hoer eygene persoonen en de
guederen". Die opdracht beloofde hun persoonlijk niets anders dan het aanhouden van
een verwenste onzekerheid. Vandaar dat zij er ook nu weer op bleven hameren van
hun borgtocht ontslagen te worden>",

Bovendien was het gevaar van Hollandse bemoeienis niet van de baan. Rennen
berg had als eerste die bedreiging onderkend. Te vrezen was, dat de wantrouwende
bondgenoot, als die de kans schoon zag, voor eigen veiligheid de stad van haar gewest
zou losmaken en haar als een ver vooruitgeschoven bolwerk aan de IJsselmond zou in
richten?", En mocht Holland niet tot zo'n onvriendelijke daad overgaan, dan was het
nog altijd bij machte Kampen onder voortdurende economische druk te zetten. Geen
stad in Overijssel was voor het hers tel van haar welvaart zo afhankelijk van de zee
vaart als aanvulling op de riviervaart. In dit verb and moet ook aan de opbrengst van
de tol aan de IJsselbrug worden gedacht. Holland was in staat de Zuiderzee afte slui
ten, en speciaal na die verschrikkelijke jaren tussen 1572 en '78 had Kampen zijn be
langrijke bronnen van inkomsten weer hard nodig. Het was financieel volkomen aan
de grond door de jarenlange inlegering van krijgsvolk; de aflossing van de stedelijke
schulden zou zelfs onder de gunstigste omstandigheden nog tientallen van jaren ver
gen. Werd eenmaal de Kamper handel geblokkeerd, dan zouden die families die nog
over enig fortuin beschikten, zeker wegtrekken en zouden de werkloze varensgasten
voor een langdurige sociale onrust zorgen. Het stedelijk beleid moest er dan ook op ge
richt blijven Holland te vriend te houden; in die omstandigheid kon de magistraat de
beschermelingen van Holland, de calvinisten, onmogelijk in hun wensen blijven nege
reno Vandaar dat de minderbroeders van het raadhuis geen blijvende protectie tegen
het wantrouwen der gereformeerden hadden te verwachten. De regenten hadden er
zich al bij neergelegd de broeders te moeten opofferen. Dit alles overwegende zullen de
garantiecommissarissen de toekomst met veel zorg tegemoet hebben gezien. Voor hen
moet de jonge gereformeerde gemeente te Kampen met al haar hele en halve volgelin
gen niet meer dan een verraderlijke kern ten dienste van de Hollandse politiek zijn ge
weest. Dat bevolkingsdeel had duidelijk de wind mee; het kon inspiratie ontlenen aan
het optreden elders van Diederik Sonoy en van Jan van Nassau. En van de nauwelijks
fanatieke graaf Rennenberg viel hoe langer hoe minder te verwachten dat hij Kampen
uit een Hollandse houdgreep kon verlossen.
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Het was van het grootste belang de tweedracht binnen de Kamper muren voorgoed
en met inachtneming van de uiterste zelfbeheersing te overwinnen. De Staten gingen
het liefst op voet van het akkoord van '78 verder, wat vanzelfsprekend het aanblijven
van de garantiecommissarissen inhield. Maar indien Rennenberg toch tot inlegering
van een garnizoen mocht overgaan, dan verdiende het aanbeveling bij voorkeur solda
ten aan te wijzen die v66r alles trouw aan de stadhouder en de Staten van Overijssel
waren.

Op deze landdag heeft de Kamper delegatie verslag gedaan van wat er in haar
stad op de bewuste oktoberdagen had plaats gevonden. Als inleiding is daarbij de des
betreffende briefwisseling tussen de stad en Rennenberg voorgelezen. De Kamper af
gevaardigden meenden dat de garantiecommissarissen zich geen zorgen hoefden te
maken, want er was niets tegen de artikelen van oktober '78 gebeurd: de stadsrege
ring was niet in gebreke gebleven en de onlusten waren uitsluitend het werk geweest
van "private" personen. Aldus stond het aan de magistraat de schuldigen te straffen,
of, naar de eis der omstandigheden, ongestraft te laten. Voor de Kamper deputatie
was het zaak de verdere bruikbaarheid van de burgerwacht als gezagsinstrument
aannemelijk te maken. Voor dat doel waren de hoplieden Gerrit toe Boecop en Jan
Jansz meegekomen. Beide mannen had den toen het erop aan was gekomen, weI even
gefaald, maar hun beider aanwezigheid moet de landdag hebben getoond, dat zowel zij
als hun vendels voortaan doeltreffend met elkaar zouden samenwerken. Gesteund
door beide burgerafgevaardigden hebben zij verklaard ervoor te zullen waken, dat
Kampen niet van het landschap werd afgescheiden, "noch durch Hollanders noch
[durchl anderen", en met die "anderen" werd gezinspeeld op eventueel toekomstige be
langstelling van Parma's zijde?", De delegatie in haar geheel sprak nog eens de wens
uit, dat de landdag niets ten nadele van de stad bij de niet-aanwezige Rennenberg zou
voorstellen. Zij sprak er zich voor uit gezamenlijk bij de stadhouder erop aan te drin
gen om de vier heren toch maar van hun borgtocht te ontslaan'".

De landdag ging onmiddellijk met dit voorstel mee. Jammer genoeg was Rennen
berg toen zelf absent; ook de volgende dagen werd zijn komst niet verwacht. En zonder
hem konden Ridderschap en Steden moeilijk tot afhandeling van het Kamper pro
bleem komen. Nu was juist een spoedig onderhoud met hem gewenst, want men had
zijdelings vernomen, dat hij er sterk toe begon over te hell en een garnizoen van twee
honderd "schutten" binnen Kampen te leggen. De Staten wilden de stad daarvoor be
hoeden. Opnieuw ondervonden ze de hinder. van de niet directe bereikbaarheid van de
stadhouder. Geheel in beslag genomen door de politieke moeilijkheden in het noorden
had Rennenberg al op 15 oktober zijn intrek genom en in het cistercienzer vrouwen
klooster Essen onder Haren bij Groningen='. Daarom besloot de landdag een bezen
ding van gewestelijke en Kamper gedeputeerden naar Essen af te vaardigen. In sa
menhang daarmee overwoog de vergadering de stadhouder te adviseren in eigen
persoon naar Kampen te gaan of anders een gevolmachtigde te sturen met de opdracht
de burgerij nog weer eens man voor man moreel aan de zoveelste ordonnantie te bin
den. Rennenberg zou de stad nog eens extra kunnen verplichten door het eisen van gij
zelaars. Kampen zou gedicteerd kunnen worden daarvoor aangewezen burgers naar
Deventer te zenden en die per maand of per veertien dagen door andere te vervan
gen='. Dat was een beproefde noodoplossing. Het zekerstellen van trouw op die manier
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had dus een tweeledig doel: toevlucht zoeken bij Holland of afvallen naar Parma te
voorkomen. Toch kon zo'n dictaat in een rumoerige tijd door een versnelde ontwikke
ling der gebeurtenissen spoedig achterhaald worden.

Rennenberg in mineur
De deputatie die Rennenberg zou gaan bezoeken in het klooster Esssen, werd als

volgt samengesteld: Johan Sloet drost van Vollenhove, Johan van Steenwijck uit de
ridderschap en Johan Dorre uit de raad van Deventer; vanwege Kampen zijn er nog
aan toegevoegd:demagistraatspersonen Arent toe Boecopen Conraedt van der Vecht,
vergezeld van de twee burgergedeputeerden Roloffvan Twickeloeen de gereformeerde
voorman Henrick ter Barchorst. De Kamper deputatie kreeg een geschreven opdracht
mee. Zijdiende de stadhouder uiteen te zetten, dat een deel der burgerij ophet vertrek
van de minderbroeders stond; wel had men er geen bezwaar tegen, dat de broeders die
in Kampen geboortigwaren, in de stad bleven. In dit verband moest hem wcl duidelijk
worden gemaakt, dat zonder verbanning der broeders rust en eendracht zeker niet
zouden terugkeren. En mocht Rennenberg van mening zijn, die maatregel in het ka
der van het statuut van oktober '78 niet te kunnen doorvoeren, dan zou de stad zelf
wel het nodige ondernemen. De magistraat wilde hiermee kennelijk te verstaan ge
yen, voor zichzelfeen vaste koers te hebben uitgestippeld ten einde de gereformeerden
tevreden te stellen; hij rekende er tevens op door die concessie een nieuw garnizoen
buiten de poorten te houden. DeKamper burgerij scheen nu wel te beseffen, dat in ok
tober de gebeurtenissen teveel uit de hand waren gelopen, en dat vervolgens alleen
met herwonnen zelfbeheersing en met inachtneming van de grootste plooibaarheid
het stoffelijk en geestelijk welzijn van een ieder in de stad het meest gediend was.
Vandaar dat het stedelijk bestuur ookditmaal nog "alle misgrepen ter cause der Reli
gie"wenste te vergeven en vergeten, met uitzondering van de doodvan die ene burger.
De Kamper deputatie moest Rennenberg met klem verzoeken de stad zoveelmogelijk
te ontzien, opdat op die wijze "alle diffidentie gewislick wechgenomen, alle inconve
nienten voorgekomenende die Stadt trouwelick ende alsoe bewaert sal worden"?'.

Van 17 tot en met 19november heeft de gecombineerdedeputatie met Rennenberg
in het jufferklooster Essen geconfereerd?", Bij dat onderhoud zijn de stadhouder de ad
viezenvan de landdag te Zwolleovergebracht en is hem nogeens mondelingverslag ge
daan van de gepasseerde gebeurtenissen te Kampen. Daarbij hebben de Kamper afge
zanten de stadhouder voorgehouden, dat de onrust slechts het werk van "private"
personen was geweest, en niet ernstiger van aard dan wat er zich ook in Deventer en
Zwolleaan botsingen onder de burgers had voorgedaan. Geen reden dus tot overmatige
bezorgdheid!Menwas naar hem toegekomenomvan hem als hoogste gezagsdrager in
het gewest de uiteindelijke beslissing ten aanzien van twee nauw met elkaar verbon
den geschilpunten te vernemen. Daar was omte beginnen het verzoekvan de garantie
commissarissen tot ontslag van hun borgtocht. Maar gewichtiger was de richtlijn die
ten aanzien van de minderbroeders gevolgdmoest worden.De stadhouder had, zoals te
verwachten, er veelmoeitemee de broeders afte vallen,en dit temeer, omdat de delega
tie hem in eerste instantie niet van de noodzaak tot hun uitzetting had weten te over
tuigen. Rennenberg bleef erbij: de broeders hebben niets tegen de religievrede onderno
men, noch in geschrifte noch anderszins?". Hij had dan ookwel enigebedenktijd nodig.
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Na twee dagen was de aarzeling bij Rennenberg nog niet geheel weggenomen. Hij
voelde niets voor strenge maatregelen tegen de minderbroeders, want hij deelde het
stand punt niet, dat zij inderdaad reden tot opwinding hadden gegeven. Het gaf geen
pas hen te laten vertrekken. Zo'n maatregel was ook in strijd met de religievrede en
het zou kwade gevolgen hebben. Hij voorzag dan ook, dat vervolgens de hele clerus in
de verdrukking zou komen, daarna alle katholieken en ten slotte de raad zelf. Een der
gelijke ontwikkeling zou een precedent voor andere steden scheppen. Wat eens was
bezworen, daar behoorde men zich aan te houden'".

Maar nu bleek achteraf, dat de Kamper magistraat op een belangrijk punt nalatig
was geweest. Er waren nogal wat burgers die destijds door uitstedigheid kans hadden
gezien aan de verplichte eed op het akkoord van '78 en van de religievrede te ontsnap
pen. En daar had men bij hun terugkeer blijkbaar gaan werk van gemaakt. De ontdui
kers - vermoedelijk vooral handelaren en varensgasten - waren dus moreel tot niets
verplicht en die konden naar welgevallen weer aanstichters van nieuwe rellen wor
den. Daarom moest nu dan die slordigheid gecorrigeerd worden en vooral deze groep
worden aangepakt. Rennenberg bracht het niet op, de magistraat op dit punt een ver
wijt te maken; hij toonde zich bij dit gesprek al onmiskenbaar een teleurgesteld man
die zijn vertrouwen in een redelijke samenwerking op verdragsbasis tussen de twee
godsdienstige richtingen voor een groot deel, zo niet geheel, had verloren.

De stadhouder wilde de vier borgen niet ontslaan. Zij moesten nog steeds garant
staan voor het nakomen van de artikelen van oktober '78. Hij legde uit, dat hij vorig
jaar heel wat innerlijke onzekerheid had moeten overwinnen om het garnizoen uit de
stad weg te nemen: het be leg van Deventer had immers kunnen mislukken, en in dat
ernstige geval had Kampen als laatste bolwerk aan de IJssel moeten dienen'". Op dit
ogenblik even wel wilde hij de vier garantiecommissarissen in zijn plaats naar de stad
sturen. Het heeft hem wel wat bedenktijd gekost, eer hij hieruit was. De heren konden
versterkt worden met enige gedeputeerden, aan te wijzen door de drie stemhebbende
steden. Die bezending zou opnieuw, en nu nauwkeurig, van alle burgers en ingezete
nen een eed of ondertekening eisen, dat zij niets zouden ondernemen wat in strijd was
met de overeenkomst van oktober '78 en met de religievrede. Daarbij moesten ook nog
gijzelaars uit de stedelijke bevolking zelf aangewezen worden. Aldus, opnieuw hecht
in de verplichtingen verankerd, kreeg de stad nog eens een kans van een garnizoen
verschoond te blijven.

Aan het slot van het gesprek is Rennenberg toch zover gekomen, dat hij op het tere
punt van de minderbroeders ging toegeven. WeI droeg hij toen nog Sloet - en met hem
de andere niet aanwezige garantiecommissarissen - op, in Kampen naar bevind van
zaken deze kwestie te regelen, maar desondanks stond de verwijdering uit het kloos
ter eigenlijk al vast. En daarom gelastte de stadhouder tevens, in dat uiterste geval
zodanige voorzieningen te treffen, dat de broeders een behoorlijk bestaan binnen of
buiten de stad aangeboden kregen. Hier heeft Rennenberg dus uiteindelijk uit een ze
kere radeloosheid zich inschikkelijk betoond. En dat valt, gezien zijn niet zo sterke
persoonlijkheid en gezien de politi eke omstandigheden, ook wel te verklaren. De pro
blemen kwamen in toenemende mate en van alle kanten op hem af. De gelegenheid en
de geestkracht ontbraken hem, de tegenslagen onderscheidenlijk op te lossen. In die
sfeer moet hij zich tot het inzicht van het Kamper stadsbestuur hebben bekeerd, na-
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melijk: er moet uiterst behoedzaam met de gereformeerden worden omgesprongen: 80-
noy en Jan van Nassau mogen geen kans krijgen om in het belang van de Nadere Unie
militair te intervenieren of verdere handelsbelemmeringen uit te denken; de opoffe
ring van de minderbroeders kan de mogelijkheid van Hollandse en Gelderse tegenac
ties opheffen en spaart bovendien een nieuw garnizoen uit; en het behoud van Kam
pen voor de Generale Unie blijft afhankelijk van de punctuele naleving van alle
vroegere afspraken.

Bij het vertrek van beide deputaties heeft Rennenberg de drost van Vollenhove
nog op het hart gebonden bij een ontruiming van het Broederklooster het gebouw snel
weer te laten betrekken door de "jofferen" van Brunnepe. Dat was op zichzelf nog niet
eens zo'n gek plan, want de ongeveer twintig zusters augustinessen had den aan het
begin van de belegering van 1578 hun toevlucht binnen de stadsmuren in het klooster
van de cellezusters moeten zoeken; en daar het Duitse garnizoen toen hun buitengele
gen 8int-Jansklooster uit defensieve overwegingen in brand had gestoken, konden de
gedupeerde religieuzen nog lang niet terug. Vandaar dat Rennenberg hun nu het
kloostercomplex in het centrum van de stad wilde toewijzen'". Kennelijk beoogde hij
door onrniddeIlijke overdracht de gereformeerden iedere mogelijkheid te ontnemen om
de kerk en het klooster voor eigen doeleinden op te eisen.

De bezoekers had den hun stadhouder wel in een bijzonder moedeloze stemming
aangetroffen. Hij zag de tolerantiepolitiek, waarvoor hij eens bewust had gekozen, ge
leidelijk op een mislukking uitlopen. En de oktobergebeurtenissen in Kampen hebben
tot die ontgoocheling in belangrijke mate bijgedragen. Met spijt zal hij gedacht hebben
aan zijn handtekening onder het Utrechtse Unieverdrag; het Nader Verbond werd im
mers door de Hollandse calvinisten voor de verbreiding van hun theocratische denk
beelden misbruikt. Door de Hollandse politiek aangemoedigd werden de gereformeer
den in Rennenbergs eigen gewesten steeds veeleisender. Er viel met hen steeds
moeizamer te onderhandelen; samenwerking liep onvermijdelijk op onderdrukking van
het katholicisme uit=', Te lang had de stadhouder blijkbaar hoge verwachtingen ge
koesterd ten aanzien van de Keulse vredesonderhandelingen. En dit op het laatst wel
licht tegen beter weten in, want de besprekingen beloofden toen al weinig positiefs
meer. In het begin had hij, geheel prive, een vertrouweling te Keulen inlichtingen laten
inwinnen. Als vanzelf waren uit die verkenning geheime contacten met de hertog van
Terranova, de afgezant van Philips II, voortgekomen.Ambtshalve was Parma er na
tuurlijk van opde hoogte.OokRennenbergs familie zal sindsjanuari bezigzijn geweest
vat ophem te krijgen. Proost Herman van Rennenberg had in juli in Utrecht tegenover
Eusebius Bentinck en Arent toe Boecopallaten blijken, hoe hij en Rennenbergs moe
der, de gravin van Hoogstrate, met zorg het gedrag van de stadhouder aanzagen. De
8paanse gezant en de landvoogd waren al begonnen Rennenberg met aanlokkelijke
voorstellen tot overlopen te verleiden. En waarom ookzouhij zich niet laten bepraten?
De hoge katholieke geestelijkheid in het zuiden deed toch ookniet langer in het verzet
mee - het gebodvan paus Gregorius XIII had onder haar zijn uitwerking niet gemist.
De 8paanse landvoogdspeculeerde er vervolgensop, een massale afval van de teleurge
stelde katholieke meerderheid in het noorden te bewerken en, als het even meezat,
liefst langs vreedzame weg de verloren gewesten weer onder de landsheer terug te
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brengen'?', De meerderheid wenste in ieder geval geen onderwerping aan de Hollandse
belangen uit vrees voor uiteindelijke onderdrukking van de katholieke eredienst.

Rennenberg moet in die dagen echt een gefrusteerd man zijn geweest. Hij werd
niet aIleen door de protestanten gewantrouwd, maar ook de katholieken wisten niet
wat ze aan hem hadden. Bovendien had Terranova al eind september, begin oktober
een oude bekende op hem afgestuurd. Het was de Gentse edelman Jacques Coudenho
yen, die vroeger een tijdlang onder Rennenberg had gediend. Coudenhoven had de op
dracht mecgekregen de stadhouder tot afval met al zijn gewesten aan te moedigen'",
Rennenberg zou in zijn functie gehandhaafd blijven en ook nog eens financieel ruim
beloond worden. Dat vertrouwelijk samenzijn heeft vermoedelijk nog in Vollenhove
plaats gevonden en schijnt een paar dagen te hebben geduurd. Maar het lijkt erop, dat
de stadhouder het bijzonder moeilijk heeft gehad om een definitief besluit te nemen.
Hij was hoogst onzeker en tegelijkertijd ook niet vrij van eerzucht, want zijn stadhou
derschappen wilde hij liefst behouden. Verder ligt het menselijkerwijs gesproken voor
de hand, dat hij zijn tolerantie-ideaal moeilijk kon opgeven. Met die inwendige strijd,
die hij toch in alle eenzaamheid moest uitvechten, is hij niet direct klaar geweest. In
die gemoedstoestand verrichtte hij allerlei bestuurshandelingen, waar hij met zijn ge
weten niet helemaal meer achter stond. Hij moest dus wel heel voorzichtig te werk
gaan en niet de minste verdenking opwekken, omdat hij vrijwel doorlopend door ver
trouwelingen van Oranje werd bespied'". Zo had Oranje hem sinds zijn aanstelling in
zijn gouvernement voorzien van een adviseur die hem dagelijks bijstond. En deze Om
melander, jonker Popko Ufkens, die sinds het begin van de opstand in dienst van
Oranje was, deed zijn werk goed. Verder lie ten de gedeputeerden van de Nadere Unie
de wankelmoedige graaf ook niet met rust"?', Zijn besluiteloosheid was voor alle be
trokkenen uitermate irriterend. Dat had tot gevolg, dat zelfs Parma er rekening mee
hield, dat het contact dat Terranova met Rennenberg onderhield, door de laatste als
een krijgslist werd gebruikt om zich op die manier ten dienste van de Nadere Unie van
Groningen meester te maken"".

Van 30 november tot en met 2 december hebben Rennenbergs commissarissen
Ripperda, Sloet, Van Ittersum en Van Voorst de situatie in destad opgenomen en de
nodige besprekingen gevoerd. Zij werden daarbij terzijde gestaan door toegevoegde ge
delegeerden uit de drie IJsselsteden - van Deventer en Zwolle elk twee en uit Kampen
de beide burgemeesters "in der tijt", Van der Vecht en Van Averenck en de raadsleden
De Wolffs van Westenrode en Toe Boecop.

Als eerste punt kwam op het raadhuis de kwestie van de minderbroeders aan de
orde. Die bleef nog steeds moeilijkheden opleveren, omdat de monniken op een niet te
verwaarlozen steun onder de burgers konden rekenen, alhoewel de raad en de ge
meenten, zoals we hebben gezien, hen in feite al had den laten vallen. De heren gede
puteerden hebben ten slotte de knoop doorgehakt: de breeders moeten, zo heette het:
"om vredens willen" hun klooster verla ten, hun zullen, met uitzondering van de
"stadsburgerkinderen", elders plaatsen van verblijfworden aangewezen, waar zij pas
send onderhouden zullen worden. Tot hun opneming zijn de Benedictijner abdijen
Zwartewater te Hasselt en Dikningen bij De Wijk in Drente en dan nog het regulieren
klooster te Albergen bereid gevonden.
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Vervolgens was er de zaak van de zekerstelling van Kampen als bondgenoot in de
Generale Unie: alle burgers en ingezetenen krijgen opnieuw een plechtige eed af te
leggen in handen van de vier bijzondere commissarissen. Bezworen moet worden het
statuut van oktober '78 en de religievrede van juni laatstleden. Eventuele absenten
dienen dat nog achteraf, bij thuiskomst, te doen in handen van de regerende burge
meesters, en er behoort ongetwijfeld scherp op te worden toegezien, dat van die men
sen deze keer niemand zich opnieuw aan de vereiste eedsaflegging weet te onttrekken.
Ditmaal moeten ook nog eens twaalfburgers zich extra met hun bezit, binnen en bui
ten de stad, voor de trouw van Kampen borg stell en - door deze maatregel behoeven er
geen burgers buiten de stad in gijzeling te worden gestuurd, want tegen die aanvanke
lijk gestelde eis had den raad en gemeenten van het begin af ernstig bezwaar gemaakt.
De magistraat, de gezworen gemeenten, de hoplieden en de burgers zijn gehouden zich
niet van de stadhouder en de Staten van Overijssel af te scheiden, en dienovereen
komstig, geen garnizoen binnen te laten buiten advies van de stadhouder en de Staten
om - een verplichting die welbeschouwd op waakzaamheid niet aIleen tegen de troe
pen van Parma, maar evenzeer tegen die van het opdringerige Holland sloeg. Bij
alarm met trommelslag moet de hele weerbare manschap zich onder haar hoplieden in
de vendels begeven. Verder mag niemand om de religie medeburgers in woord of daad
lastig vall en, want het moet toch mogelijk zijn ondanks de verscheidenheid van ge
loofsopvattingen in vrede met elkaar te leven en de gemeenschappelijke vijand weer
stand te bieden. En ten slotte zijn alle burgers verschuldigd de schepenen en de raad
naar vermogen te helpen tegen degenen die deze artikelen overtreden ?".

Het afleggen van de loyaliteitseed heeft op 2 december plaats gevonden. Daartoe
hebben de commissarissen de raad, de gezworen gemeenten, de vier burgerhoplieden
en de veertien gedeputeerden van de "gemeineburgeren", die zich het laatste jaar po
litiek nogal druk hadden gemaakt, in de raadkamer bijeen geroepen. Bij die gelegen
heid zijn allereerst het tractaat van oktober '78, de religievrede en de bovengenoemde
nieuwe artikelen voorgelezen.Al de opgeroepenenhebben deze overeenkomsten plech
tig bezworen.Daarna heeft de rest van de mannelijke burgerij, ieder binnen zijn eigen
espel, de eed afgelegd.

Vervolgenszijn twaalfborgen uit de burgerij, "soewel van die eene als van die an
dere religie", aangewezen. Hoewel het niet wordt opgegeven,veronderstel ik, dat het
twaalftal uit zeven katholieken en vijf gereformeerden was samengesteld. Katholiek
waren" Conraedt van der Vecht, SymonGlauwe Jansz, Henrick van Averenck, Roelof
Buiter, Otto Gansneb genaamd Tengnagel, Johan toe Boecop(de broer van burgerhop
man Gerrit toe Boecop)en SymonKuynretorff; en gereformeerd: Rutger Hudde, Hen
rick ter Barchorst, Claes van Olst, Arent Vrese en Anthonys Styp'?", De eerste vijf ge
noemdekatholieken hadden allen zitting in de stedelijke raad. En wekunnen trouwens
het gehele twaalftal zondermeer rekenen tot de invloedrijkste families in Kampen. Op
merkelijk is dat Arent toe Boecopniet onder de aangewezen katholieken voorkomt.

Op diezelfde dag zijn de minderbroeders door de commissarissen officieel uit hun
klooster gezet en ijlings over de brug naar de andere IJ sseloever geleid. Dezemaatre
gel is blijkbaar snel en onverwachts uitgevoerd, opdat de burgerij er maar zo weinig
mogelijk van te zien kreeg. De magistraat heeft de broeders nog wat "teergelt" laten
nabrengen, "soe sie haestich vertrecken mosten'"?", Aan de acht meegegeven daalders
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uit de stedelijke schatkist zou men kunnen afleiden dat het in zijn geheel om slechts
acht uitgebannen kloosterlingen ging. Onder hen beyond zich ook de laatste gardiaan,
Willem van Heert, die verder is gereisd naar het aangewezen klooster te Hasselt. En
kele dagen later heeft de magistraat nog een aanbevelingsbriefvoor hem aan de raad
van Hasselt gestuurd. Daarin verklaart het Kamper stadsbestuur hem on¥aarne te
zien vertrekken en prijst het hem tevens aan als "een goet predicant ...., van goeder le
ringhe, duechtlicken leven en de conversatie'"?". Dat was dan ook ongeveer het laatste
wat men nog voor hem kon doen.

In de eerste nacht na de verwijdering der broeders hebben vijfmannen in opdracht
van de raad de wacht gehouden in het verlaten klooster om zodoende te voorkomen,
dat er iets uit het gebouwencomplex zou worden ontvreemd. In opdracht van Rennen
berg he eft de stadsregering ook het mogclijke gedaan voor nieuwe bewoning. Maar bij
die activiteit stuitte zij de volgende dag op verzet van de priorin en de zusters van het
Brunneper augustinessenklooster. Die religieuzen behoorden tot de grote zustercon
gregatie van Windesheim en ze weigerden het voormalige broederklooster te betrek
ken zonder toestemming van het hoofd van de congregatie, namelijk de prior van Win
desheim, Marcellus Lentius. De magistraat verlangde een zo snel mogelijke
verhuizing, opdat het broederklooster slechts korte tijd leeg zou staan. Het was niet
mogelijk de zaak uitsluitend schriftelijk met Marcellus Lentius af te handelen; de
overkomst van de prior was zelfs noodzakelijk om "die voirs. conventualen daer to t'in
ducieren ende oer tselve te bevelen up dat durch lanckwijlicheit offte naelijvinghe
vandien ghien wijder inconvenient offte onordentlicheyt errijsen moeghen'"?".

Een week later is de verhuizing aanvaard. Ze werd met de volledige instemming
van de prior van Windesheim uitgevoerd. Bij die gelegenheid zijn naar alle waar
schijnlijkheid de vier toen nog resterende cellezusters uit het Sint-Annaklooster met
hun gasten van het Brunneper convent mee verhuisd; en dat kon des te gemakkelijker
omdat beide kloosterorden, waartoe de zusters behoorden, de leefregel van Sint-Au
gustinus volgden. Daarmee kwam het klooster aan de Groenestraat leeg te staan. Ten
aanzien van die verlaten behuizing maakte de overheid bekend, dat die niet verhuurd
zou worden, noch aan anderen ter bewoning beloofd. Verder lieten de heren van het
raadhuis weten, in de Broederkerk geen uitoefening van een andere religie te zullen
toestaan dan de katholieke, tenzij Matthias of Rennenberg daar anders in zouden be
schikken. Zo hoefden de zusters dan ook geen andere kerkdiensten te verzorgen dan
die welke hun door hun overste werden opgelegd. Op verzoek van de Brunneper zus
ters heeft de stadsregering nog wel met nadruk verklaard, dat de religieuzen zelf nooit
moeite hebben gedaan om het broederklooster toegewezen te krijgen, maar dat deze
maatregel uitsluitend voortkwam uit een ingrijpen van de stadhouder en zijn gecom
mitteerden. En wat het uitgebrande Sint-Jansklooster in Brunnepe aanging, daarover
werd bepaald, dat het zal blijven staan tot profijt en eigendom van de kloosterlingen
zander dat een buitenstaander zich daarover enig recht kon aanmatigen?". Van een
misschien nog te overwegen herbouw is in de volgende jaren wegens de zegevierende
Reformatie niets meer gekomen. In 1581 besloten Ridderschap en Steden al de bouw
vallen van het in Brunnepe gelegen convent afte breken; het vrijgekomen bouwmate
riaal kon in de verarmde stad zelf goed gebruikt worden.

Ongeveer terzelfder tijd moet het tere punt van de alimentatie der predikanten de-
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·finitief zijn geregeld. Caspar Holstech en Sander Dircksz werden evenals pastoor Jan
Havens uit de stedelijke schatkist gehonoreerd. Voor elk van beide predikanten is het
honorarium vastgesteld op vierhonderd herenponden plus vrij woneri'?", Vergeleken
met het inkomen dat de pastoor van stadswege ontving en dat in '79 vierhonderdvijf
tig herenponden bedroeg, was dat alleszins redelijk te noemen '?".

De stadsregering had zichondanks het burgerconflictdoorverstandig, kalmerend en
plooibaar optreden staande weten te houden. Zijhad op het laatst een belangrijke con
cessiemoeten doen om de balans in evenwicht te houden; het zal haar niettemin moei
lijk zijn gevallen de minderbroeders van die inschikkelijkheid de dupe te laten worden.
Maar deKamper overheidmoest er wat vooroverhebben omde gereformeerdenin toom
te houden. Dat vereiste wel enig gevoelvoorwerkelijkheiden betrekkelijkheid.Vooreen
duurzaam herstel van de vrede was de magistraat ook op de hulp van de stadhouder
aangewezen. Die heeft als hoogste autoriteit in het gewest de burgerij voorlopigweer
stevig en nog effectieverklem gezet; het in oktober '78 aangemeten dwangbuis voor de
stad is met extra banden en gespenversterkt en nog eens strakker aangetrokken, opdat
er zogoedals geen bewegingsvrijheidmeer overbleef.Zolangde grote politieker geendi
recte aanleiding toe gaf, konden de verantwoordelijke personen op het raadhuis ver
wachten, dat de burgers zichuiterlijk in ieder gevalvoorbeeldigzoudengedragen.

Wat er zich nu precies in de Kamper gemoederen gedurende het laatste jaar had
versoepeld ofverbitterd, valt gewoonniet te benaderen. Verschuivingen in gezindheid
doen zich in bewogen tijden snel voor.Welk deel der katholieken was nu sinds de be
vrijding van Polweilers garnizoen door nieuwe teleurstellingen toch spaansgezind ge
worden? Hoeveel aanhangers van de oude kerk waren feitelijk staatsgezind? Hoe
stond het nu met de verdraagzaamheid van de tweede groep ten aanzien van de calvi
nisten? En wanneer en tot hoever leidde die verdraagzaamheid tot afval van de eigen
kerk? Wijmensen uit de tijd van opiniepeiling en statistiek voelen ons onvoldaan tel
kens als we ten aanzien van getalsverhoudingen het bij gissingen moeten laten. De
historische bronnen leveren ons nu eenmaal op al die vragen geen verhelderend ant
woord.WeIgeven ze de indruk, dat de magistraat gematigd optrad, en ook, dat er ge
noeg tolerante burgers waren die zijn beleid steunden en loyaal hielpen uitvoeren.
Waarschijnlijk waren, relatief genomen, de toleranten sterker bij de katholieken dan
bij de gereformeerden.

Van boerenopstand en magistraatsverkiezing
Terwijl in Kampen de tegenstellingen werden gesust, zodat de burgers weer met

enig vertrouwen de keurdagen van raad en gemeenten in januari konden afwachten,
gebeurde er in de provincie van alles waardoor de rust opnieuw werd verstoord. In
Overijssel was werkelijk een dwaze situatie ontstaan: het gewest dat deel uitmaakte
van de Generale Unie, werd door troepen van diezelfde unie en van de Nadere Unie
lastig gevallen en het kon van zijn bondgenoten maar geen afdoende hulp daartegen
loskrijgen. De strubbelingen tussen de Overijsselse Staten en de Unie van Utrecht
binnen de Generale Unie zouden bij lang aanhouden de partijschap in de stad weer in
alle scherpte kunnen doen opleven en de herstelde religievrede in gevaar brengen.
Voorbegrip van de komende gebeurtenissen binnen de Kamper muren is het van be
lang even nog de ontwikkelingen in het gewest te blijven volgen.
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Daar de bondgenoten Overijssel geheel aan zijn lot overlieten, was de ellen de op
het platteland sinds september met de week toegenomen. Ret meest hadden het Sal
land en Twente van kwartierzoekende ruiters te lijden. En dan waren er hier en daar
ook nog foeragerende vendels voetvolk. Al die manschappen teerden op ongegeneerde
wijze op de boerenbevolking: afpersing en brandschatting waren aan de orde van de
dag; de wegen waren zo onveilig, dat de adel af en toe zijn landgoederen niet durfde te
verlaten om de landdagen te bezoeken. De Staten konden niets uitrichten, want de
stadhouder was de Overijsselse moeilijkheden ontvlucht en vertoefde doorlopend el
dera'!", Wegens het aanhouden der plunderingen werd de wanhoop zo groot, dat de
plattelanders hier en daar op eigen initiatief naar de wapens grepen. De weer stand
begon eind oktober in de kerspels van Olst en Wijhe. De schouten namen er schutters
in dienst om plunderaars af te schrikken. Ook in het kerspel Raalte was de toe stand
gespannen':". Telkens werden onderhandelingen aangeknoopt om de soldaten nog op
vreedzame wijze kwijt te raken. Een week of twee later drongen er zelfs bereden afde
lingen door in de omgeving van Zwolle, waar ze burgers en kooplieden lastig vielen.
Rennenberg maakte vanuit zijn noordelijk verblijf de ruiters erop attent, dat zij zich
daar zonder zijn verlof ophielden. Hij kondigde aan, bij voortduring van die toe stand
maatregelen ter bescherming van de bevolking te zullen nemen''". Dit was eigenlijk
niet meer dan een loos dreigement, want hij wist weI, dat hij moeilijk troepen die in
dienst stonden van de Staten-Generaal, kon aanvallen. Ret enige wat hij werkelijk
kon doen, was het tijdelijk legeren van een betrouwbaar vendel uit zijn eigen troepen
macht in de voorstad van Zwolle'!".

Onderwijl waren de schout van Zwolle en vertegenwoordigers van de gedupeerde
boeren erin geslaagd met de staatse bevelhebbers een overeenkomst te sluiten. De
troepeneenheden in de kerspels van Ommen en Dalfsen en die in de omtrek van Zwol
le zouden zich binnen acht dagen uit Overijssel verwijderen, maar weI tegen betaling
van een flinke afkoopsom die over het platteland van SaIl and en dat van het ambt van
Vollenhove werd orngoslagen>",

Nu kwamen er midden november tevens waarschuwingen van de centrale regering
te Antwerpen binnen, dat de vijand wederom toebereidselen tot een offensieftrof. Aan
de Rijn ter hoogte van Duisburg en Keulen liet Parma een krijgsmacht van een zes- tot
achtduizend man huurlingen samentrekken. Sinds de capitulatie van Maastricht was
men in het zuiden met hulp van Friese ballingen aan plannen blijven werken om het
noordelijk gouvernement van Rennenberg onder het gezag van de landsheer terug te
brengen. Na de mislukte poging vanjuli leken de vooruitzichten ditmaal een stuk be
ter, omdat de Spaanse gezant bij de Keulse vredehandel, Terranova, en indirect ook
Parma invloed op Rennenberg begonnen te krijgen. Ook Rennenbergs verwanten
droegen ijverig het hunne daartoe bij. WeI sukkelde Parma nog voortdurend met geld
gebrek, wat het samenbrengen van voldoende troepen bemoeilijkte. Maar als dat ten
slotte toch zou lukken en Rennenberg zelftot overlopen besloot, dan kon een grote slag
aan de Nadere Unie worden toegebracht, die speciaal voor Gelderland funest zou wor
den'>'. En inderdaad zag het er zo naar uit, want de stadhouder liet op 25 november
zijn vertrouwde secretaris Bailly naar Keulen vertrekken om daar zijn bereidheid tot
overlopen, op zekere voorwaarden tot behoud van zijn gouvernement, in het vooruit
zicht te stellen. In die geest kwam ook een overeenkomst tot stand'!". Toch blijft het de
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grote vraag of de weifelende hoofdpersoon in het complot weI zo heel zeker van zichzelf
was; hij kon altijd nog twee kanten uit, al was dat weI gevaarlijk speI.

Hoewel Rennenberg Terranova voorlopig zijn woord had gegeven, heeft hij toch de
vereiste voorzorgsmaatregelen getroffen waartoe hij krachtens zijn ambt verplicht was.
Het kan zijn, dat hij toen aI, maar dan weI uiterst sluw, onder de dekmantel van zijn
plicht als stadhouder te werk ging. Maar het kan ook, dat hij op dat belangrijke mo
ment de mogelijkheid tot trouw aan de Unie openhield, en dat hij de rol van verrader,
die hem in wezen moeilijk viel, nog niet aandurfde en die nog maar even uitstelde; hij
miste daartoe nu eenmaal de nodige kordaatheid en doortraptheid. Inmiddels heeft hij
zich op 2 december tot zijn Gelderse colIega gewend en hem voorgesteld, de hun beiden
ter beschikking staande legeronderdelen te verenigen om des te beter de vijand bij een
komende opmars het hoofd te kunnen biedcn'!". Daarop aansluitend droeg hij diezelfde
dag nog de drost van SaIl and op de drie andere drosten te waarschuwen. Ripperda
moest hun gelasten, samen methem in heel Overijssel het graan binnen de ommuurde
steden op te slaan. Verder liet Rennenberg weten, dat de kleine steden (Oldenzaal, En
schede, Goor en Ootmarsum) met gewapende eenheden bestaande uit Overijsselse boe
ren en andere landzaten bezet dienden te worden; de IJ sselsteden daarentegen moes
ten zelfmaar goedewacht houden. Ridderschap en Steden behoorden bijeengeroepen te
worden om zich op de gewestelijke verdediging te beraden. Ten slotte adviseerde de
stadhouder nog in overleg te treden met de Geldersen, want de vijand moest liefst op
Gelders grondgebied, bij voorbeeld in de graafschap Zutphen, worden opgevangcn+".

De brief geeft evenwel nergens aan, dat Rennenberg zelf voornemens was de lei
ding van de Overijsselse defensie op zich te nemen. Hij was toen teveel in beslag geno
men door zijn onderhandelingen met het koningsgezinde Groningen, dat hij als de
grootste vesting van het noorden voor mogelijke eigen plannen nodig had, terwijl de
stad van haar kant hem niet vertrouwde. Bovendien verwachtte hij, dat het offensief
uit het zuiden niet al te lang op zich zou laten wachten. Hij hoopte echter, zoals hij
drost Ripperda schreef, op streng winterweer, zodat de Spaanse onderneming voorlo
pig niet zou doorgaan!

Als bijzonderheid valt op, dat de stadhouder voor de verdediging van Overijssel het
op de been brengen van boeren aanbevaI. Hieruit mogen wij nog niet afleiden, dat hij
speciale betrekkingen met de boeren onderhield om ze voor tegenstrijdige doeleinden
te kunnen gebruiken. Daarvoor was er nog geen gelegenheid geweest. Eerder valt te
vermoeden, dat hij op dat tijdstip bij de plattelanders niet bijzonder populair was we
gens zijn afwezigheid in het gewest toen zij zijn hulp tegen de staatse plunderaars zo
bitter nodig hadden. Maar Overijssel kon het nu eenmaal niet zonder mobilisatie van
het platteland stell en, daar de Staten nog zo goed als geen bijdragen voor de oorlog
voering van de Unie hadden geleverd.

Wij kennen Rennenbergs bereidheid tot overlopen geheel uit de correspondentie
van hooggeplaatste functionarissen van Philips II, en zijdelings uit berichten van de
familie. Daardoor kan een misleidend beeld ontstaan van een gedragswijze die niet
helemaal past bij de weifelaar in kwestie. Parma evenwel toonde in zijn corresponden
tie met de koning begrip te hebben voor de moeilijke situatie waarin de stadhouder nu
was beland, juist omdat Oranje hem in al zijn daden door vertrouwelingen liet contro
leren: Rennenberg zou doorlopend moeten veinzen en handelingen verrichten die hem
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eigenlijk tegen de borst stuitteri'!", De landvoogd nu was toch eigenlijk niet helemaal
zeker van hemv".

De inhoud van de brief aan Ripperda levert een probleem bij de interpretatie op.
Waarom beval de stadhouder de Sallandse drost nauwe samenwerking met Gelderland
aan? Waarom he eft hij op dat tijdstip de eigenlijke leiding van de verdediging in het
oosten feitelijk geheel aan Jan van Nassau en de gedeputeerden van de Nadere Unie
uit handen gegeven? Als hij al het besluit tot afval van de Unie had genomen, waarom
beval hij dan coordinatie van krachten aan, waardoor hij de vijand - zijn eigen toekom
stige bondgenoot - in een moeilijke positie kon brengen? Want de afte leggen weg voor
de beraamde krijgsonderneming naar het uiterste noorden was lang en riskant.

Het he eft zijn nut de inhoud van Rennenbergs brieven van 2 december aan Jan
van Nassau en Ripperda te vergelijken met het globale plan voor terugkeer onder het
gezag van de land sheer, zoals ons dat uit een brief van een medewerker van Terrano
va aan Parma bekend is en dat kennelijk door Bailly naar Keulen was gebracht?''. Zo
moet de stadhouder erop gerekend hebben met steun van enkele bevelhebbers de blok
huizen van Leeuwarden en van de havensteden Harlingen en Stavoren in handen van
de Spaanse koning te spelen; zo ook Coevorden in Drente, en in de Ommelanden Delf
zijl en misschien zelfs Groningen. In Overijssel dacht hij speciaal aan Deventer en
Kampen. Vooral diende verhinderd te worden, dat de Hollanders en Zeeuwen zich nog
op het laatst van Kampen zouden me ester maken - sinds midden september was So
noy in Hattem al hinderlijk dichtbij gekomen en die nabijheid had al eenmaal zijn in
vloed in Kampen gehad. Om een verrassing te voorkomen zou de stadhouder zich zelf
naar Kampen begeven; en in december schijnt hij zijn bagage al naar de stad te heb
ben gezonden. Wegens het akkoord van 12 oktober 1578 had hij daar tenminste een
bepaalde zekcrheid"?'. Anders washet gesteld met Deventer, waar de gereformeerden
veel meer macht hadden ontplooid. Vandaar dat de graaf erover dacht Deventer te be
zetten. Hij stelde zich voor hier vijf a zes Oranjegezinde leiders gevangen te nemen en
die buiten de provincie te brengen - daarmee zou dan weI de angel uit het te verwach
ten verzet genomen zijn. Met de drie IJsselsteden eenmaal aan zijn kant, vormde hij
een onmiddellijk gevaar in de rug der geunieerden. Tenminste, als alles zoumeelopen!
Toch leek deze speculatie reeel: hier lag de beste kans, en bij succes was snel contact
met de voorhoede van Parma's troepen mogelijk.

Met dit geheime plan zette Rennenberg nogal wat op het spel: voortijdig uitlekken
kon fataal voor hem worden. AIleen door diepe teleurstelling in zijn tolerantie-ideaal
was hij zover gekomen. Maar had hij daartoe al de nodige moed bijeengeraapt? Of
bleef hij nog een andere mogelijkheid in gedachte houden? In ieder geval staat dit
vast, dat Parma eind december zeer sceptisch gestemd was over Rennenbergs voorne
men. De Spaanse landvoogd voelde zich na de afronding der onderhandelingen nog
even onzeker als in hun begin. Aldus deelde hij zijn meester in Spanje mee. Hij had
dan ook zelf spionnen erop uitgestuurd om in de noordelijke gebieden de stemming on
der de bevolking te pcilcn"?'.

Ongetwijfeld heeft Rennenberg Kampen een bijzonder steunpunt voor zijn ontwor
pen overloopactie geacht, vanwaar hij eventueel op het uur der waarheid de algemene
afval van de Unie wilde afkondigen. Maar de grote vraag is of Kampen zich voor een
historische glansrol zouwillen lenen; of de katholieken hier van hoog tot laag genegen
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waren zich door hem in een avontuur te laten meeslepen. Er moet rekening mee wor
den gehouden, dat het afdwingen van het akkoord van 12 oktober 1578 en het stell en
van de twaalfborgen op 2 december 1579 Rennenberg niet bijster populair hebben ge
maakt. Bovendien had de stad Kampen zo haar eigen belangen, die op beslissende mo
men ten de doorslag gaven en die al een enkele maal genoemd zijn.

Welleverde het gewest Overijssel hem van al zijn stadhouderschappen zeker niet
de grootste problemen op; over heel wat zaken deelden stadhouder en Staten hardop
of stilzwijgend gelijke standpunten. Toch wil dat niet zeggen, dat Rennenberg hier on
der de drosten of onder de magistraten der stemhebbende steden vertrouwelingen had
van wie hij zich in alle omstandigheden zeker wist en met wie hij al in het diepste ge
heim informaties voor eventueel verraad uitwisselde.

De schijnbaar correcte brief van Rennenberg aan Eggerich Ripperda miste zijn uit
werking niet. Overijssel raakte in een staat van verhoogde waakzaamheid. Men hield
er rekening met een moeilijk te stuiten vijandelijke opmars in de richting van het ei
gen gewest. In zo'n geval was de adel op het platteland zeer kwetsbaar. De drie IJssel
steden waren zich van hun eigen betekenis in zo'n noodsituatie terdege bewust. Ze
hebben daarom de ridderschap een toepasselijk voorstel gedaan door hun steden als
een tijdelijk toevluchtsoord aan te bieden. Alle riddermatigen van Salland, Twente en
het land van Vollenhove werden uitgenodigd .in geval van het uiterste gevaar, met
hun gezinnen en hun personeel binnen de veilige muren te komen. De magistraten
zouden allerlei maatregelen treffen om dat provisorisch verblijf zo aangenaam moge
lijk te maken. Daartegenover verwachtten zij wel, dat de adellijke heren al hun voor
raden aan graan en proviand zouden meebrengen ?".

De reactie van de ridderschap was verre van tegemoetkomend. De Overijsselse
landadel zag er kennelijk geen heil in, vooruit al haar bewegingsvrijheid en zelfstan
digheid prijs te geven. De stadsbesturen waren namelijk uiterst gesteld op erkenning
van eigen autoriteit en die lieten weten, hun gasten geen aparte belangenvergaderin
gen te zullen toestaan. WeI zouden ze gemeenschappelijk overleg in hun raadhuizen
op prijs stellen, voor zover het de verdediging van Overijssel betrof. De adellijke heren
leken zelfs enigszins gepikeerd. Zij verklaarden he us niet van zins te zijn zich van ei
gen land en steden afte zonderen; wel behielden zij zich alle vrijheid voor bij een inva
sie, op hun eigen landgoederen te blijven, of naar andere streken te vertrekken, ja
zelfs, om zich te vestigen in het gebied dat de vijand bezet hield. Overigens zouden zij
hun plichten ten opzichte van het land nakomenv".

Voor het door Rennenberg aanbevolen contact met Gelderland werden in ieder ge
val nog begin december twee onderhandelaren naar de landdag te Arnhem gezonden.
Maar met Jan van Nassau kon men niet gemakkelijk tot een hartelijke verstandhou
ding komen. Die wilde de hatelijke licenten, geheven bij Hattern, niet afschaffen zo
lang Overijssel geen lid van de Unie van Utrecht was, of ook: zolang het de gevraagde
bijdragen voor de Generale Unie niet wilde betalenv". De Gelderse stadhouder heeft
de ernst van een komend Spaans offensief onmiskenbaar gebruikt om zijn naburen on
der druk te zetten en hun aldus nog aansluiting bij de Nadere Unie af te dwingen.
Zelfs aan de moeilijkheden met de staatse troepen scheen nog geen eind in zicht.

Toch had Jan van Nassau met zijn grote invloed binnen de Nadere Unie en bij zijn
broer te Antwerpen voor een nieuwe aanpak der defensieproblemen gezorgd. Op Ren-
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nenberg viel geen staat te maken zolang die in zijn noordelijke gewesten was gebon
den. Willem van Oranje en Jan van Nassau begonnen zich langzamerhand zorgen om
trent diens loyaliteit te maken. En nu leek hun de Duitse graafPhilips van Hohenlo de
aangewezen man om de militaire bewegingen in de IJsselstreek voorlopig te leiden.
Deze bevelhebber diende zich op 11 december bij de gewestelijke autoriteiten te
Deventer aan. Naar goed gebruik behoorde hij op Overijssels grondgebied niets te on
dernemen zonder de daarover aangestelde stadhouder in zijn troepenverplaatsingen
te kennen. Het was te verwachten, dat met het onzekere en steeds meer gewantrouw
de beleid van Rennenberg Jan van Nassau bij voorkeur op Hohenlo ging steunen.
Oranje had de destijds negenentwintigjarige bevelhebber al benoemd tot luitenant-ge
neraal van Holland. Hohenlo was dat najaar eigenlijk meer bezig gehouden met de
mogelijke herovering van het kort tevoren afgevallen 's-Hertogenbosch. Met hem nu
zijn de drost van Salland en andere gedeputeerden uit de Overijsselse Staten in onder
handeling getreden over de aanhoudende overlast der staatse troepen. De graaf be
loofde die rustverstorende afdelingen in zuidwaartse richting af te voeren. WeI bedong
hij eerst nog even een nieuwe, hogere afkoopsom voor de uit te voeren afrnars"?'.

Ondanks alle onderhandelingen en plechtige beloften werd er geen resultaat ge
boekt. De Sallandse plattelanders werden al dat marchanderen moe. Zij voelden zich
op grote schaal opgelicht. Het gedrag van de soldaten veranderde niets; die bleven zit
ten waar ze zaten, ze verhoogden hun afpersingen en ontzagen op hun plundertochten
zelfs het klooster Windesheim niet. Dat alles leidde ertoe, dat de Mastenbroekers om
trent Kerstmis 1579 tot de aanval overgingen en de ruiters uit de buurt van Zwolle
verdreven":". Aansluitend joegen de boeren uit de rest van Salland en van Twente de
afpersers en plunderaars weg. Het spontaan opgekomen plattelandsleger schijnt on
geveer vijfduizend man sterk te zijn geweest. Onder de gewapende boeren hielden zich
gedeserteerde soldaten op, zo ook onrustzaaiers die door Parma erop uit waren ge
stuurd?". En dit maakte er de toe stand des te zorgelijker om.

Tijdens deze uit de hand gelopen situatie bleek meteen, dat Hohenlo's vat op de ei
gen bandeloze krijgsbenden nog niet veel betekende. Hij had ze tot dan toe niet tot
ontruiming kunnen overhalen, laat staan gelasten. Hij wist voorlopig niet meer te
doen dan zich over het optreden der ruiters te verontschuldigen, waarbij hij in zijn
commentaar de uitspattingen der laatste weken vereenvoudigde tot een misverstand.
WeI toonde hij begrip voor de wanhoop der boeren en hij kon zelfs respect opbrengen
voor de door hen aan de dag gelegde weerbaarheid. Naar zijn oordeel behoorden Rid
derschap en Steden van die laatste gesteldheid gebruik te maken als de vijand ooit het
landschap binnenviel. Zo'n boerenmilitie diende .tijdig georganiseerd te worden. En
daarmee gafhij terecht aan, dat hij op dat moment het verzet der plattelanders eerder
als een vanzelfsprekend gevolg van haat tegen zijn plunderende huurlingen zag dan
als een blijk van Spaanse gezindheid"?',

De groeiende tegenstelling tussen de Overijsselse boeren en de staatse ruiters
sinds de voorgaande zomer zal met toenemende zorg in Kampen zijn aangezien. Mate
riele belangen naast politi eke en godsdienstige bedenkingen zullen de sympathieen en
antipathicen dieper bemvloed hebben. In grote lijnen kan In ieder geval aangegeven
worden hoe de gevoelens lagen.
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Het stadsbestuur stond vanzelfsprekend achter het beleid van de Staten van Over
ijssel; de drie stemhebbende steden hadden trouwens op de landdagen de toon aange
geven. Zowel in Deventer, Kampen als Zwolle waren de magistraten nog katholiek.
Ongetwijfeld zullen zij geweten hebben welke houding de pro-Spaanse paus Gregorius
XIII van hen verwachtte, maar in de wisselvallige toe stand van de achterliggende
maanden zullen zij uit allerlei overwegingen een uitgesproken katholieke partijkeuze
in pauselijke zin van zich hebben afgezet. Zij moesten trouwens met de groeiende en
roerige aanhang der calvinisten binnen hun steden rekening houden. In Deventer was
die al onrustbarend groot, in Kampen en Zwolle in wat mindere mate. Verder, zo ver
moed ik, waren de zustersteden zelf met hun burgers om commerciele en financiele re
denen eerder beducht in het andere dan het Hollandse kamp terecht te komen. Poli
tiek hadden ze liever een neutrale weg ingeslagcn=". Maar dat kon niet, dus bleef er
niets anders over dan zo onopvallend mogelijk de Generale Unie te blijven volgen, ter
wijl men volstrekt niets voelde voor een aansluiting bij de Unie van Utrecht.
Voor Kampen hadden Arent toe Boecop en Conraedt van der Vecht steeds de landda
gen bezocht en vaak aan gewestelijke commissies en bezendingen deelgenomen. On
danks de oktoberrellen had den zij, wat hun prestige betrof, geen schade opgelopen. Zij
hadden immers met de raad en de gemeenten een al te stormachtige ontwikkeling van
het calvinisme weten af te remmen. Daardoor was de stad ook voor een hernieuwde
bewaking door een garnizoen bewaard gebleven.

De meerderheid der Kamper burgers was tot dan toe traditioneel katholiek. Ze zul
len ook met het deelnemen van het gewest aan de Generale Unie wel hebben inge
stemd, al kan hun partijkeuze soms wel eens meer naar de kant van de onverschillig
heid zijn doorgeslagen. Niets wijst er echter op, dat men nog verknocht was aan de
heer der Nederlanden, die in Madrid een onwrikbaar standpunt bleefinnemen, zodat
geen toenadering mogelijk was. En of men zich in de praktijk van het dagelijks leven
veel gewetensvragen stelde ten aanzien van de pauselijke vermaningen, valt te betwij
felen. De pastoor en de kapelaans konden die uitspraken echter krachtens de religie
vrede niet in hun preken verwerken, want alles wat andersdenkenden aanstoot gaf,
diende vermeden te worden. De ontwikkelde burgers hebben ongetwijfeld in vertrouw
de kring geloofszaken besproken; zij zullen ook over genoeg informatie hebben be
schikt. De doors nee-burger werd meer bezig gehouden door zorgen over werkgelegen
heid, loon, voedsel en kleding, over de begaanbaarheid der wegen en de hinder van
plunderende ruiters. En als de calvinistisch gezinde medeburger zo wijs was geen aan
leiding te geven tot irritatie in de herbergen, op de markt, in de stadsvendels of in de
gilden, dan zal hij van zijn kant ook gemakkeIijk in de omgang zijn geweest. De
Spaanse koning bleef hem waarschijnlijk tamelijk onverschillig en het Spaanse be
stuur zeker niet geliefd'?".

Dan waren er nog de voorstanders van aansluiting bij de Unie van Utrecht. Deze
burgers zullen weinig te spreken zijn geweest over het beleid van de stadhouder en
over dat van Ridderschap en Steden. Tot hen behoorden, uiteraard zonder uitzonde
ring, de calvinisten. Verder kunnen we tot die groep rekenen de gemotiveerde staats
gezinden, die nog wel katholiek te noemen waren, maar die toch, bij een toekomstige
opheffing van de godsdienstvrede door de gereformeerden, na verloop van tijd, in
meerderheid van hun geloof zouden afvallen.
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Op grond van het akkoord van 12 oktober 1578 had Rennenberg tot 2 december
1579 Kampen zijn bijzonder gezag telkens doen gevoelen. Wegens de aanhoudende
moeilijkheden die hij in Groningen en Friesland ondervond, kon hij zijn speciale aan
dacht niet meer zo gauw op Kampen richten. En ook de vier borggestelde heren uit de
Overijsselse Staten, in het bijzonder de beide landdrosten, werden meer en meer door
spanningen elders in het gewest van de interne aangelegenheden in de stad afgeleid.
In januari 1579 had de zittende magistraat wel de keuze van Van den Berg uit '72
weer voor een deel op het kussen geholpen, maar Rutger Hudde, de leider der gerefor
meerden, had hij buiten de raad weten te houden. Op dit tijdstip zat er echter, ter wil
le van de rust, niets anders op dan zonder gekonkel de overeenkomst van 14 april ten
aanzien van een nieuwe, nu enkelvoudige gemeente na te komen. Deze institutionele
hervorming, gevoegd bij de religievrede van 28 juni, schiep mogelijkheid voor de
protestanten om in de bestuurscolleges door te dringen.

Volgens het compromis van 14 april 1579, overeengekomen in het klooster Win
desheim onder bemiddeling van de magistraten van Deventer en Zwolle, behoorden de
beide gemeenten groot en klein van tweemaal vierentwintig burgers vervangen te
worden door een corps van achtenveertig gemeenslieden. Die achtenveertig mannen
zouden worden gekozen op basis van de vier stadswijken of espels, en die gemeente
verkreeg het recht zichzelf naar de wijkindeling voltallig te maken. Om nu die institu
tionele verandering over het beginpunt he en te help en was destijds afgesproken, dat
de raad nog eenmaal de ene helft der gemeenslieden mocht aanwijzen en het burgerco
mite, dat de hervorming had afgedwongen, de andere. Dat had eigenlijk al moeten ge
beuren voor 14 mei, maar daar was om de een of andere, in het duister gebleven reden
tot dan toe niets van gekomen, en beide oude gemeenten waren zonder opvallende
moeilijkheden van de zijde der burgers, gewoon in functie gebleveri'?".

Op zaterdag na Driekoningen 1580, de gebruikelijke keurdag voor de gemeenten,
heeft de magistraat voor de goede gang van zaken de desbetreffende akten van de on
derhandelingen in april er nog eens bij laten halen en laten voorlezen. AIle leden van
de oude gemeenten stonden voor het laatst aangetreden om te vernemen wie van hen
zouden worden aangehouden in die ene helft van het nieuwe corps die de raad zou
aanwijzen. Ze werden bij die gelegenheid onder meer aldus toegesproken: wie van hen
buiten de herverkiezing bleven, moesten zich wel bedenken, dat de raad hen niet "om
eenige oneer ofte uth quade zaken" liet vallen, maar dat het aIleen een gevolg was van
de gesloten overeenkomst. De mannen werden bedankt voor alles wat zij ten dienste
van de raad hadden verricht. En de raad hoopte dat de niet-herkozenen nochtans zou
den blijven help en vrede en eendracht onder de bevolking te bevorderenv".

Hoe de overige vierentwintig gemeenslieden daarna door het burgercomite van het
verleden voorjaar zijn gekozen, vermeldt het raadsverslag niet. WeI kunnen we aan
nemen, dat de raad voor de door hem te verkiezen helft vierentwintig degelijk katho
lieke gemeenslieden uit de beide oude gemeenten in het nieuwe college heeft geconti
nueerd, maar het actiecomite der burgers zorgde kennelijk voor een flinke
verschuiving. De oud-actievoerders kozen liefst tien lidmaten van de gereformeerde
kerkgemeente. En daar hebben ze nog eens zes duidelijke sympathisanten met het
protestantisme aan toegevoegd. Onder deze gekozenen kwamen als vanzelf de be
kendste leiders van het morrende deel der burgerij de gemeente binnen, te weten Rut-
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ger Hudde, Henrick ter Barchorst, mr. Aelt Craen, Gerrit Bloem en Claes van Olst,
van wie Hudde en Ter Barchorst, zoals we nog zullen zien, direct in de raad werden
opgenomen 135).

De nieuwe gemeente is de volgendedag, 10januari, in haar geheel ophet raadhuis
ontvangen en in de grote zaal espelgewijsopgesteld.Vervolgensheeft een der regeren
de burgemeesters nog eens gememoreerd, dat de gemeenslieden voortaan het recht
hadden de vacatures in eigen college op de traditionele keurdag aan te vullen. Ver
wacht werd, dat dezehervorming de stedelijke samenleving echt ten goedezoukomen.
En het lijkt erop, dat die beide dagen de verkiezingen in een dragelijke sfeer hebben
plaats gevonden.De ingevoerde vernieuwing leek op die dag een aanzienlijke verbete
ring: de raad kon niet langer zijn eigenvrienden en familieleden voor plaatsen in de
gemeente uitzoeken. De gemeente kwam daardoor iets onafhankelijker tegenover de
magistraat te staan en zou de stedelijke politiek bij haar controle vrijer kunnen bekri
tiseren. Dieverbetering zal de hele burgerij hebben verheugd.

Nadat de gemeenslieden de eed was afgenomen,werd er overgegaan tot de verkie
zingsprocedure van de raad. Op voorstel van de nieuwe gezworen gemeente zijn bin
nen haar collegeuit elk espel met behulp van bonen (bruine en witte) drie personen
uitgeloot. De op die manier aangewezen twaalf "koermeisters", "keurnoten" of "boon
heren" hebben de gebruikelijke zuiveringseed afgelegd en dezen hebben zich vervol
gens in het schepentorentje afgezonderd om zonder inmenging van buiten de vernieu
wing van de raad te voltrekking. Het resultaat was dat Arent toe Boecopen Conraedt
van der Vecht met Henrick deWolffsvan Westenrode, Arent Brandt, Claes van Haer
solte, Henrick Kistemaker, Otto Gansneb genaamd Tengnagel, Geert Jansz Vrese, Jo
han Roeper, Symon Glauwe Jansz, RoloffBuyter, Geert van Endoven, Caerle Knop
pert en Henrick van Averenck werden gecontinueerd. Vier mannen werden
"vergeten", zoals de geijkte term voor ontslaan luidde; en voor hen in de plaats kwa
men vier nieuwen, onder wie we nu voorhet eerst na de bevrijding van juli 1578twee
gereformeerden aantreffen, namelijk Rutger Hudde en Henrick ter Barchorst. Verder
behoorden tot hen Egbert ten Busch en Dirck Ballen, van wie zeker aangenomen kan
worden, dat zij katholiek waren. Van de zeven gematigde, in januari 1579 herkozen
katholieken werd slechts een persoon niet aangehoudcn=".

Op 20 februari heeft de gezworengemeente nog, omdat er op 10januari al meteen
vier personen uit haar midden in de raad waren benoemd, zichzelf, dus volgens de
nieuwe regel, aangevuld. En hiermee eindigen de raadsverslagen en -besluiten in het
Liber Memorandarum Novus. Pas op 20juni 1587begint weer een nieuw register van
resoluties'<''. Het is jammer, dat deze Kamper bron juist geen informatie meer ver
schaft over de volgende drie a vier maanden waarin het lot van de stad sterk werd be
paald door de afval van stadhouder Rennenberg en de hele nasleep van gebeurtenis
sen die daaruit voor de stad is voortgekomen. Zeer zeker moeten we het niet langer
bijhouden van het stedelijk aantekenboek aan de bewogen gebeurtenissen in de stad
toeschrijven. Vermoedelijk zijn de kladaantekeningen van de stadssecretaris door de
nieuwe machthebbers van enige tijd later niet goedgekeurd en vernietigd.

Ten tijde van de zo juist beschreven Kamper keurdagen had Hohenlo nog steeds
niet de ruiters uit Overijsselweggeleid.Sinds de Kerstdagen hing er een akelige span-
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ning op het platteland. Hier en daar kwam het weer tot bloedige botsingen. De verhou
dingen waren zodanig geworden, dat een aftocht tot tevredenheid van beide partijen ei
genlijk al niet meer te regelen viel. Hohenlo was voor zo'n delicate taak ook niet de ge
schikte man. Hij was nog jong; bovendien lichtgeraakt, aanmatigend en drankzuchtig.
Waarschijnlijk had hij de opdracht uit Antwerpen, de boeren eerst nog even tot gehoor
zaamheid te dwingen. Voor een dergelijke strafexpeditie kreeg hij zelfs een versterking
van honderd voetknechten uit de Gelderse Achterhoek. Hij ondervond daarbij de volle
medewerking van Jan van Nassau, die daarvoor zelf naar Zutphen was
overgekomen=". Met de reeds aanwezige ruiters en het toegezonden voetvolk viel hij op
10 of 11 januari het kerspel Raalte binnen. Boerderijen werden in brand gestoken, er
werd geplunderd en gemoord. De boeren van Raalte had den zich al op een treffen voor
bereid, want zij hadden zich een versterkt kamp ingericht van omgehouwen bomen.
Daarbij hebben ze zelfs hulp gekregen van boeren uit de Mastenbroeker polder. Hohen-
10 is erin geslaagd het kamp in te nemen. Vele verdedigers zijn toen gedood=",

Daarmee begonnen de moeilijkheden eerst goed. De verontwaardiging in Overijs
sel was algemeen: Hohenlo had zijn belofte gebroken. De boeren van Olst, Wijhe,
Zwollerkarspel, de Mastenbroek en die van Dalfsen en Heino stonden nu klaar voor ie
dere vorm van tegenweer. De gewestelijke Staten misten in die noodsituatie de stad
houder geweldig. Deze had inmiddels wel de drost van Salland op 3 januari een vol
macht doen toekomen tot ingrijpen bij mogelijke complicaties. Die volmacht kreeg
Ripperda "tot meeste orbar ende welvaren van de generaliteit ende u luyder provincie
int particulier". En die was van kracht tot het moment waarop Rennenberg zelf ter
plaatse de lei ding weer kon overnemen"?'.

De Staten hielpen nu de boeren zonder terughoudendheid. Zij voorzagen ze van
kruit, lood en proviand. De boeren en de adel in de andere kerspelen werden opgeroe
pen zich achter de mannen van Raalte te scharen. Bovendien zouden uit Deventer,
Kampen en Zwolle gezamenlijk tweehonderd gewapende burgers te hulp worden ge
zonden "om die moetwille der ruyteren und knechten te stuyten, ende die brant stich
ters verner uth die lande te verwijsen'":", Een commissie uit de Staten stelde een or
donnantie voor de gewapende dienst op. Volgens deze konden in Salland, Twente en
het land van Vollenhove desnoods aIle mannen tussen de achttien en zeventig jaar
worden opgeroepen en ingedeeld in vendels van tweehonderd man. De regeling gold in
het bijzonder voor de plattelandskerspels en de kleine, niet-ommuurde steden. De om
muurde steden werden eveneens verplicht vendels ten dienste van de Staten of van de
landdrosten beschikbaar te stellen'w,

Deze maatregelen waren al in de voorgaande maanden door de Staten overwogen
en, voor zover daartoe gelegenheid was geweest, met de stadhouder besproken. Hoe
wel Rennenberg aanvankelijk nog wel bezwaren had gevoeld, was hij nu toch zover ge
komen, dat hij het verzet goedkeurde. Deze situatie was natuurlijk uiterst bedenke
lijk: Hohenlo, de aanvoerder van het staatse leger moest verdreven worden; Overijssel
meende iets te moeten doen - niet om uit de Generale Unie te treden, maar om meer
respect bij de bondgenoten afte dwingen. Daartegenover zal Parma op dat tijdstip de
ze ontwikkeling met tevredenheid hebben aangezien, met het vaste voornemen om te
gelegener tijd er zijn voordeel mee te doen.

Nu was het ook weer niet zo gesteld, dat in Overijssel iedereen even opgewonden
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was. De burgerij van Deventer bleef althans nuchter denken. Daar hebben de hoplie
den en lui tenants van de burgerwachtvendels tegen het uitzenden van een stedelijk
.detachement geprotesteerd. Die wilden eerst dat de magistraat de gemeente daarover
raadpleegde. Vervolgens bleek, dat ook de gemeente niet volledig achter het geweste
lijk verzet stond. Die gaf ondanks alle mislukte pogingen de voorkeur aan minnelijke
schikking en wapenstilstand. Ze bleef erbij: alle middelen dienden aangewend te wor
den om rust, vrede en eendracht met de naburige gewesten te herstellen>". In die uit
spraak kunnen we onmiskenbaar de grote invloed van de Deventer gereformeerden
bespeuren. En met de bezwaren van Deventer zullen ongetwijfeld de hurgerwachten
der beide zustersteden hebben ingestemd.

De Staten van Overijssel hadden ondertussen voluit lucht gegeven aan hun ver
ontwaardiging. Zij lieten hun Gelderse bondgenoten onbewimpeldweten, dat zij de ge
boden hulp uit de Achterhoek "een gantz onvruntlick, iae een viantlicke handel" acht
ten. Zijwisten, dat niet alleen de gouverneur van Zutphen, maar ookJan van Nassau
ermee te maken had gehad>", Enkele dagen later zouden Ridderschap en Steden hun
bondgenootschappelijke teleurstelling nog duidelijker laten formuleren, want ze be
schouwden het "welbeclachlick te wesen, dat men dus angetastet worde van den ghe
nen daer men mit in een generale unie stonde'"!". In hun protestbrieven aan Jan van
Nassau en aan de Staten-Generaal gaven zij te verstaan, dat de staatse troepen die
zonder verblijfsvergunning het landschap afstroopten, beter in Opper-Gelder in de
strijd gebracht konden worden dan "alhier hoer wreetheit [tel exerceren tegensden
onnoselen ende armen huysluyden">",

Ridderschap en Steden trachtten de stadhouder zoveelmogelijkbij de gebeurtenis
sen te betrekken. Maar dat was een tijdrovende zaak die nog het effectiefst door een
bezending uit de Statenvergadering zelf kon gebeuren. Rennenberg deed een beroep
op Hohenlo de gevechten te staken, opdat hij niet zelf genoodzaakt zou worden naar
Overijssel te komen en de bescherming van de bevolkingop zich te nemen+". Er veran
derde evenwel niets: de staatse troepen trokken niet weg; de boerenvendels werden
verder georganiseerd en bevoorraad. Toch kwamen er eind januari wapenstilstands
onderhandelingen op gang. Jan van Nassau stuurde daarvoor enkele heren naar
Deventer, want hij vreesde in toenemende mate, "dat sich die viant in desen handel
nyet suymen en solde"'481.Bij die gesprekken dreigden die van Overijssel dat zij hun
gewest bij het uitblijven van een positief resultaat zijn "middelen van defensie" zou
den doen gebruiken. En dan zou het eerst recht oorlog betekenen! In Antwerpen
schrok men hevig van wat er zich aan vijandelijke stemming ontwikkelde. Matthias
liet de Staten weten, dat Oranje naar Utrecht zou komen. Bij hem zouden de Staten
ookmet hun klachten terecht kunnen '?".

Halverwege februari was er nog steeds geen toenadering gekomen. De ruiters
trokken er zelfs weer op uit en bezetten Enschede; de boeren van hun kant bleven
steeds in staat van paraatheid. Onderwijl kreeg men in hogere Overijsselse kringen
toch weI het vermoeden, dat er iets tegen het gewest beraamd werd. Begin februari
was er al een algemene vergadering van de Nadere Unie te Utrecht bijeengeroepen.
De prins van Oranje was ervoor uit Antwerpen overgekomen. Het centrale bestuur
maakte zich ernstig zorgen; Rennenberg genoot niet langer het vertrouwen der bond
genoten. Zijn geheime onderhandelingen waren uitgelekt. Hij beyond zich in grote
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moeilijkheden met de Staten van Friesland en de toe stand in Overijsselliep ziender
ogen uit de hand. De Nadere Unie had ook Rennenberg naar Utrecht uitgenodigd,
maar deze liet zich verontschuldigen - de gebeurtenissen ontwikkelden zich sneller, en
op een andere wijze, dan hij had voorzien. In zijn plaats zond hij zijn naaste medewer
ker Popko Ufkens die hij overigens in die dagen graag even uit zijn directe omgeving
kwijt was1501• Ufkens was niet aIleen zijn adviseur maar tevens een vertrouweling van
Oranje, die vrijwel dagelijks toezicht op hem hield. Dezeman nu kon de prins uitste
kend inlichten, hoe Rennenberg, sinds hij op 18 december zonder troepen in de stad
Groningen was binnengelaten, zich met de magistraat en met de katholieken en de
protestanten daar verstond. Hij kon vertellen, dat op 23 januari de zuster en zwager
van de stadhouder uit het zuiden waren overgekomen"".Ufkens had ookal gauw be
grepen, dat dit geen onschuldig familiebezoekjewas. En inderdaad, het echtpaar was
er door Parma op uitgezonden met de opdracht de besluiteloze Rennenberg over het
dode punt heen te helpen. Ufkens had nog het nodige geprobeerd om de stadhouder
van onverstandige handelingen afte houden. Maar hij was niet in staat geweest de in
blazingen van de zuster te noutralisercn>". Te vrezen was, dat Rennenberg weldra de
Unie zouverlaten.

De Unie-vergadering heeft om die reden de gewantrouwde onbekwaam verklaard
voor de verdere uitoefening van zijn ambt>". Ret ging hier natuurlijk aIleen om het
gouvernement in die gebieden die zich bij de Nadere Unie hadden aangesloten, te we
ten Friesland en de Groninger Ommelanden. Ret politieke en militaire gezag werd
voorlopigaan een ander overgedragen. Op 14 februari kreeg Rennenberg kennis van
deze overdracht. Dit noopte hem tot afwerende maatregelen omzich in zijn hachelijke
positie te handhaven tot de komst van het al klaarstaand koninklijk hulpleger. En
daarvoor moest v66r alles de toegangswegnaar Groningenworden vrijgehouden. Ren
nenberg riep de hulp in van het plattelandsvolk van Drente. Op dat moment werd het
voor hem van belang, dat de boeren van Friesland en Overijssel gemene zaak zouden
maken met die van Drente omgewapenderhand onder het niet langer gewenste Unie
gezaguit te komen.'?".

In diezelfdedagen ging de Nadere Unie tot militaire actie over. Ret doelwas Ren
nenberg in Groningen zoveelmogelijkte isoleren. Oranje zondna overlegmet een ge
deputeerde van de Friese Staten troepen naar het noorden. Een deel ervan maakte
zich op 18 februari onder bevel van Sonoyvanuit zee van Zwartsluis meester. Voor
Kampen en Zwollewaren de toebereidselen tot die onderneming over het water klaar
blijkelijk niet helemaal verborgen gebleven, want beide steden hebben er nog even
over gedacht gewapende burgers naar het blokhuis van Genemuiden te sturen. Maar
in Kampen hebben de burgerhoplieden hun overheid een dergelijk plan ontraden. De
stedelijke defensie mocht met het oogop de nabijheid van zee niet te veel verzwakt
worden, temeer omdat "die zeevarende burgeren [sichl dach op dach die eene na den
anderen ophoer reysen ergeven">", En Zwolleondernam aIleen natuurlijk ookniets.

Op de dag van zijn landing liet SonoyRidderschap en Steden meteen weten, dat
hij in opdracht handelde van Matthias en Oranje, en dat hij niets zou uitrichten "tot
schade offteachterdeel van den landen van Overijssel'"?".Dat was een harde klap voor
de Staten, en juist op een ogenblik, dat de verdere situatie een zorgelijke wending
nam. De landdrosten verloren hun gezag onder de plattelanders. Eggerich Ripperda
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was door de boeren van Goor bedreigd. Die hadden bij die gelegenheid ook nog flink op
de Staten gescholden. En dit nog wel nadat ze tevoren de ruiters uit hun eigen kerspel
en uit de kleine steden van Twente hadden verdreven>". En Johan Sloet durfde al niet
meer uit Vollenhove ter vergadering naar Zwolle te komen, omdat, zoals hij toelichtte,
"mij die van Mastenbroeck den dood gesworen hebben">", Met veel genoegen stookte
Parma in die veenbrand. Er is een anonieme en ongedateerde verklaring bewaard ge
bleven, volgens welke aan de Mastenbroekers zou bericht zijn: "sie sollen fortfaeren,
wollen Ihnen von den Printz von Parma assistentie bekommen'"?". Zo ziet het ernaar
uit, dat toen pas de boerenopstand tot een pro-Spaanse beweging radicaliseerde.

De inval van Sonoy werd onmiddellijk gevolgd door een politi eke benadering van
wege de Staten van Friesland. Een zekere Popko Roorda is toen naar Overijssel ge
stuurd om Ridderschap en Steden uitleg te geven van Sonoys onaangekondigde bezet
ting van Zwartsluis. Na de snel uitgevoerde militaire actie moesten de Staten van
Overijssel namens de bondgenoten wel officieel ingelicht worden, te meer daar er geen
verlof voor die binnenkomst van nieuwe staatse troepen was aangevraagd. Roorda
had de opdracht meegekregen Overijssel namens zijn committenten alle hulp en
vriendschap aan te bieden. Hij moest erop wijzen, dat de vijand misbruik kon maken
van de gevaarlijke geschillen tussen het gewest en de Unie. Het was hoogstnoodzake
lijk de grenzen te versterken en plaatsen als Boertange, Coevorden en enkele strategi
sche punt en in Overijssel met goede verdedigingswerken te voorzien. Roorda moest
hierbij wijzen op het verschil van inzicht in deze tussen de Friese Staten en stadhou
der Rennenberg, aan wiens persoon hij overigens geheel voorbijging. Daarom hadden
Roorda's opdrachtgevers de luitenant-gouverneur van Noord-Holland gevraagd om de
"frontieren te visitieren, te doen fortificeren ende met alle noetdruft fastelick te ver
sien". Aan Ridderschap en Steden werd verzocht alle medewerking te verlenen, want
dit alles geschiedde op bevel van de centrale regering te Antwerpen"?'.

Oranje in Kampen
De inval van Sonoy, de aanhoudende overlast der staatse ruiters in Salland en

Twente, de verplichte bijdragen voor de algemene krijgskas en de uitputting van de ei
gen bevolking vormden een reeks van problemen waaruit Ridderschap en Steden geen
uitweg meer zagen. Opnieuw dreigde het oorlogsgeweld op het Overijssels grondge
bied afte komen. Daarbij kwam dan ooknog, dat de centrale regering niet meer zeker
was van Rennenbergs trouw. Wat was er allemaal niet te verwachten als hij overliep
naar de vijand en als de Spaanse landvoogd Parma hem vanuit het Rijnland langs de
Graafschap en Twente sterke militaire hulp toezond? De algemene veiligheid der
noordelijke gewesten stond op het spel en dan kon Overijssel er op den duur onmoge
lijk langs de kant bij blijven toekijken.

De komst van Sonoywas door Oranje met de Staten van Friesland heimelijk voor
bereid. De enige hooggeplaatste persoon uit het bestuur van Overijssel die door de
prins op het laatst was ingelicht, was de drost van Vollenhove, op wiens ambtsgebied
de Hollandse troepen voet aan wal hadden gezet. Johan Sloet had zijn voorkennis
moeten verzwijgen en dat is hem door Ridderschap en Steden kwalijk genomen. Hem
werd achteraf verweten zich niet aan zijn eed te hebben gehouden, en men gelastte
hem verder niets meer ten nadele van het gewest te ondernemen-?".
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Ondertussen ondervonden de boeren van het land van Vollenhove en die van Stap
horst en Rouveen hinder van Sonoys manschapperi'?", En de vijand zat ookniet stil. Er
werden brieven uit Xanten onderschept, gericht aan de drost van Genemuiden en aan
de schouten van Olst en Wijhe ommet de katholieken in hun streek te praten en men
sen naar het zuiden te sturen omopdrachten van Parma op te halen ?". De Staten van
Overijssel zaten in een moeilijk parket - ze hadden aan de ene kant de hulp van de
strijdbare boeren nodig omhun zelfstandigheid ten opzichte van hun eigen bondgeno
ten te bewaren, maar aan de andere kant wilden ze ook weer niet, dat de Spaanse
landvoogd van de verwarring gebruik maakte. Er bleef in die omstandigheid weinig
meer over dan contact te zoekenmet Oranje en bij hem tegen Sonoyskomst te protes
teren; en verder omalle bekende klachten nog eens voorde zoveelstekeer te herhalen.

Deprins was sinds zijn komst naar Utrecht uitgebreid over de ernst van de politie
ke toestand ingelicht doorde Friese Staten, door Jan van Nassau, door de gedeputeer
den van de Nadere Unie en door Hohenlo. Hij begreep niet langer te mogen talmen:
overlopenvan Rennenberg diende voorkomente worden, want deman zou een belang
rijk deel van het noorden en oosten kunnen meeslepen. Oranje zocht naar een moge
lijkheid voor een vertrouwelijk gesprek met zijn onbezonnenvriend omhem aldus nog
van een rampzalige daad te weerhouden. Als plaats van samenkomst heeft hij toen
Kampen bepaald-?".Daar zou tevens aandacht behoren te worden besteed aan de bij
zondere moeilijkhedenmet Overijssel.

Jan van Nassau was tot nu toe veel directer bij de toestand in Overijssel betrokken
geweest. Hij had het gewest niet kunnen winnen voor de Unie van Utrecht. Hij heeft
zich doorlopendmoeten ergeren aan het eeuwig geaarzel van zijn naburen om zich in
het nationale verzet ookmetterdaad nauw aan hun bondgenoten te binden. Overijssel
deed voor de leus mee, beloofdehet nodige, maar stelde de uitvoering van de beloften
uit; het was sterker in het zoeken van uitvluchten dan in het verlenen van effectieve
bijstand. Het gewapend verzet van de boeren, dat nota bene nog tijdelijk doorde Over
ijsselse Staten werd aangemoedigd, moet Jan van Nassau wel heel erg hebben veront
rust. Voorde beklagenswaardige situatie van de plattelanders zal hij geen ooghebben
gehad; het enige wat hem bezig hield, was de dreigende opmars van de vijand. Hij be
zag alles vanuit de tegenstelling Spaansgezind-Uniegezind.

De IJsselstreek was kwetsbaar. De Gelderse stadhouder had belang bij de aanwe
zigheid van gevechtsklare troepen, gelegerd in de Graafschap, In Salland en in Twen
teoKwam dit gebied opnieuw in de greep van de vijand, dan was ookzijn eigen gewest
moeilijkmeer te behouden. In Gelderland was, welbeschouwd,de stelselmatige prote
stantisering ook nog maar pas aan de gang. Bij eventueel snelle en omvangrijke sue
cessen van Parma kon men een overloopvan opzijgeschovenkatholieken naar de over
winnaar verwachten. En de staatsgezinde katholieken, voor zover die zich niet onder
het gehoorvan de calvinistische predikanten wilden scharen, zouden tot onverschillig
heid gedoemdworden.

Het ligt voor de hand, dat Jan van Nassau v66r alles de zekerstelling van de drie
IJsselsteden beoogdheeft. Dat doelwas pas bereikt als het stedelijk bestuur in Devon
ter, Kampen en Zwolleonvoorwaardelijk in handen van de gereformeerden kwam. In
die steden zaten nog steeds overwegendkatholieken op de kussens. Maar de burgerij
en waren al met de bacil van omwentelingsdrift gelnfecteerd - het meest in Deventer,
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Willem van Oranje (1533-1584), hier afgebeeld in zijn laatste levensjaren als ruwaard
van Brabant en stadhouder van Holland, Zeeland, Friesland (na het ontslag van Ren
nenberg!) en Utrecht. Gravure van Cr. van den Queeborn, ca. 1630. Foto Iconogra
phisch Bureau, 's-Gravenhage.
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ook wel in Kampen en nog het minst in Zwolle. Deze steden hadden gedrieen een orga
nisatorisch en financieel overwicht in de Staten. Waren daar eenmaal fanatieke aan
hangers van de Unie aan het bewind geholpen en staatse garnizoenen binnenge
bracht, dan zou de ridderschap in de grote strijd wel meegaan, en op den duur de
kleine, niet-stemhebbende steden en de plattelandskerspels. Oranje zal zijn broer in
die redenering wel voor een deel hebben kunnen volgen; aIleen zal hij er meer voor ge
voeld hebbende niet-calvinistische staatsgezinden en de niet-Spaansgezinde katholie
ken door gematigd optreden aan de zijde van het verzet te houden.

Eind februari arriveerde de prins in Elburg. Naar dat Gelderse stadje kwam hem
al een onderhandelingsdelegatie uit de Overijsselse Staten tegemoet gereisd. Bij het
eerste gesprek bleek, dat Oranje dieper en breder op allerlei kwesties wilde ingaan
dan waartoe de Staten hun onderhandelaars hadden gemachtigd. Daarom is men
overeengekomen om de landdag zo spoedig mogelijk in het nabijgelegen Kampen bij
een te roepen'?". Arent toe Boecop en Otto Gansneb, die deel hadden uitgemaakt van
de Overijsselse Delegatie, zullen hun eigen stadsbestuur over de wens van de prins
hebben ingelicht. De raad moet geschrokken zijn van die onverwachte uitverkiezing
van Kampen tot plaats van bijzonder beraad. Het stadsbestuur wantrouwde de bedoe
ling van de prins, want het vreesde dat de hoge Unie-functionaris de gelegenheid wel
eens te baat kon nemen om een garnizoen in de stad te brengen. Kampen had nu een
maal een strategische ligging van de eerste orde aan de mond van de IJssel. Holland
had de stad maar al te zeer nodig: ze was voor de komende tijd een onmisbare toevoer
haven voor troepen, munitie en proviand. In dat verband zullen Toe Boecop en Gans
neb tussentijds even geadviseerd hebben een extra grote Kamper bezending, voorzien
van een degelijke instructie, op de prins af te sturen om hem tevoren een bepaalde be
lofte af te dwingen.

Dat de prins Kampen had uitgekozen, kan verband houden met een gesprek, dat
hij kort te voren, waarschijnlijk in de eerste week van februari, met het Kamper
raadslid Rutger Hudde te 's-Gravenhage heeft gevoerd. Ik vermoed, dat deze voorman
der gereformeerden in voorgaande maanden steeds met Sonoy in contact heeft ge
staan. Hij kon Oranje ook prachtig informatie verschaffen over personen en verhou
dingen binnen Kampen. Ongetwijfeld is Hudde zonder medeweten van zijn katholieke
collega's in de raad naar de prins gereisd. Hij liet zich dan ook pas aan het eind van
het stedelijk boekjaar, in februari 1581, toen de overgang van de stad in protestantse
handen verzekerd was, die onopgedragen reis alsnog, in het be lang van de stad, ver
goeden. En datwerpt wel een heel bijzonder licht op zijn audientiebezoek'?".
. Die Rutger Hudde trouwens vinden wij niet in de grote Kamper delegatie die naar
Elburg is gezonden - iets wat zeker te verwachten zou zijn geweest als de man op last
van de raad naar Den Haag was gestuurd. De delegatie werd nu gevormd uit de vier.
raadsvrienden Arent toe Boecop, Henrick de Wolffs, Henrick Kistemaker en Otto
Gansneb, en verder nog uit de vier gemeenslieden Johan toe Boecop, Frederick Mat
thijs, Aelt Craen en Johan Maler>". Van dit gezelschap kan aIleen Aelt Craen tot de
gereformeerden gerekend worden.

Toe Boecop en zijn begeleiders kregen een uitvoerige instructie mee. Ze zouden de
prins alle overbekende tegenspoeden moeten opnoemen die de stad in de voorgaande
twee jaar had ondervonden. Tevens moest hem duidelijk gemaakt worden, wat de stad
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al niet opgelegd was om de trouw van magistraat en burgerij aan de goede zaak van de
Generale Unie te bezweren en met borgstelling extra te bekrachtigen. Het stadsbe
stuur zou graag zien, dat de prins rekening hield met de volledige uitputting van de
burgers door de ondervonden oorlogshandelingen, "opdat sie alsoe durch nijen garni
soen nyet voerts in mismodicheit vallen moegen, daeruth dan voele ongeregeltheden
onder hoer sich solden moeten toedragen". Ten slotte diende de Kamper deputatie nog
weer eens de plechtige belofte te geven, dat de stad bij de Generaliteit zou blijven"?".

Deze opdracht is op 2 maart te Elburg uitgevoerd. Willem van Oranje reageerde op
de uiteenzetting als een ervaren onderhandelaar. Hij haalde er onmiddellijk de ach
terliggende gedachte uit en toonde zich een weinig gekrenkt, dat men de belangrijkste
reden van zijn komst - de onenigheid tussen Rennenberg en Friesland - had misver
staan. Hij had meteen begrepen, dat de raad en de gezworen gemeente argwaan koes
terden tegen zijn onderneming. Dat bevreemdde hem, zo merkte hij op, want hij was
er steeds op uit geweest de mens en eerder te help en dan ze te belasten; hij wilde ook
juist de privileges van de gewesten en steden eerbiedigen. Als men dat in Kampen an
ders zag, dan was het beter, dat hij maar niet in de stad kwam. Die handig gespeelde
ergernis miste haar uitwerking niet. De Kamper heren putten zich daarop uit in ver
ontschuldigingen: het stedelijk bestuur had gemeend Zijn Excellentie een kleine uit
eenzetting van de Kamper ongerustheid niet te mogen onthouden, omdat de stad al
zoveel van twee opeenvolgende garnizoenen te lijden had gehad. Hierop vroeg de prins
om een copie van de meegegeven instructie; hij wilde die met de gedeputeerden van de
geunieerde gewesten eerst bespreken en daarna antwoord geven'?".

's Avonds werd de Kamper deputatie in haar herberg opgezocht door twee meege
komen adviseurs van Oranje, de Hollandse landsadvocaat Paulus Buys en de Amster
damse burgemeester Reinier Cant. Dezen legden nog eens uit, dat de prins verbaasd
was over het getoonde wantrouwen; hij had immers nooit steden bezocht om die met
garnizoenen te bezwaren. De bestuurders van Kampen konden ervan verzekerd zijn,
"dat Sijn Excellentie nyet boven 2 of 3 dagen binnen Campen verblijven [zou] ende
daeruth treckende gantz ghien garnison noch soldaten noch ymantz van sijn hoffgesin
daerinne laten wurde?". We zullen zien in hoever Oranje zijn gegeven woord is nage
komen.

Op 4 maart is de prins in Kampen gearriveerd. Hij was vergezeld van zijn broer
Jan van Nassau. Beiden brachten een groot gevolg van Uniegedeputeerden, militairen
en dienaren mee. De volgende dag om elf uur is in de raadszaal de landdag geopend.
Rennenberg, die ook was aangeschreven zowel door het gewest als door de prins,
kwam niet opdagen. Wegens de korte tijd van beschrijving waren er verder slechts
weinig leden van de ridderschap aanwezig'?".

In zijn toespraak tot de Staten noemde de prins als reden van zijn komst het ge
schil tussen Rennenberg en Friesland. Door die onenigheid was te vrezen, dat de vij
and daaruit groot voordeel zou trekken; die was er immers op uit, de Nederlandse ge
westen door tweedracht van elkaar te scheiden. Oranje en de hem begeleidende
Uniegedeputeerden wilden nu in gemeenschappelijk overleg met Ridderschap en Ste
den het voornemen van de vijand verstoren. In zijn toespraak heeft Oranje zeer be
moedigend verklaard, dat er van zijn kant en van de kant van de Unie geen twijfel be
stond aan de trouw van Overijssel. Hij sprak de verwachting uit, dat het gewest de
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nodige maatregelen zou willen beramen. Graag zou hijzelf daarbij met raad en daad
van dienst zijn. Aan het eind kwam hij met het voorstel, van beide zijden commissaris
sen aan te wijzen om de zaken te besprekeri'?".

Uit het antwoord dat hierop namens Ridderschap en Steden werd gegeven, bleek,
dat de Staten nog steeds niet helemaal konden geloven, dat hun stadhouder echt iets
tegen de Generaliteit en tegen de provincies van zijn gouvernement in het schild voer
de. Dit Overijssels vertrouwen is niet zo verwonderlijk. De laatste maanden hadden
de Staten en de drosten het vrijwel zonder persoonlijk contact met hun stadhouder
moeten stell en, zodat er geen gelegenheid was geweest zorgwekkende veranderingen
in zijn gezindheid te constateren. Bovendien hadden de gezagsdragers hier geen pro
blemen gehad die hen regelrecht met hem in bot sing brachten. Aan de andere kant
ken de Rennenberg in het gewest, zo te zien, ook geen echte vertrouwelingen, zodat
wat Oranje nu in deze vergadering ter sprake bracht, even verwerkt moest worden.
Ridderschap en Steden lieten niet na, een grote waardering voor hun stadhouder - als
"wesende soe een guedige heer" - uit te spreken. Maar, hoe dan ook, mocht de stadhou
der zich evenwel niet aan zijn geloften houden, Overijssel bleef in ieder geval trouw
aan de Generale Unie. Blijkbaar waren op dat tijdstip de vergaderden nog niet hele
maal op de hoogte van de gebeurtenissen in de stad Groningen; Rennenberg had al
daar op 3 maart met gewapende katholieke burgers en binnengesmokkelde vertrou
welingen het raadhuis bezet, de staatsgezinde leiders gevangen genomen, de raad
vernieuwd en de religievrede opgeheven. Met die actie had hij onomstotelijk zijn afval
van de Staten-Generaal aangegeven.

We mogen aannemen, dat na een eerste gerucht pas laat in de avond van 5 maart
een gedetailleerd bericht van Rennenbergs ontrouw Kampen heeft bereikt. Het was
afkomstig van een burgerhopman en gemeensman uit Zwolle, genaamd Lubbert Ulger
of Luwert UIghe173l• Deman was van Groninger herkomst en behoorde tot de inlichtin
gendienst van de Unie die de stadhouder scherp had geobserveerd. Deze Ulger had
zich op de bewuste 3' maart in de stad Groningen bevonden en hij had er zijn waarne
mingen vrijwelmeteen oppapier vastgelegd. Dat ongedateerde verslag heeft hij toege
zonden aan zijn "ghunstighe vrindt Rutge Haddinck", "burgemeister" van Kampen":",
Hier hebben we onmiskenbaar te maken met een naamsverhaspeling door latere af
schrijvers van het document. Niettemin lijkt het nu zeker, dat Rutger Hudde een be
langrijke schakel in een informatieketen ten dienste van Oranje is geweest - als koop
man en reder beschikte hij over zeer nuttige contacten. Hij moet het wel zijn geweest
die de prins als eerste bruikbare informatie kon aanreiken. Vandaar, dat er de volgen
de dag in aansluiting op dit nieuws maatregelen zijn getroffen. Toen is namelijk een
nieuwe eed van trouw geconcipieerd; en het dagelijke bestuur van het gewest werd
voorlopig,bij ontbreken van een stadhouder, opgedragen aan de drosten van Salland
en Vollenhove,bijgestaan door enkele gecommitteerdenv".

Op 7maart ontving de landdag te Kampen nogbrieven van Rennenberg en de stad
Groningen. Diewaren gedateerd op de 4' en hadden de geadresseerden nogbereikt on
danks de vrijwel onmiddellijke afsluiting van Groningen door de staatse troepen on
der Barthold Entes en Van den Corput. Als reden voor Rennenbergs machtsvertoon
werd opgegeven,dat de staatsgezinden onaangekondigd een garnizoen van de Unie in
de stad hadden willen brengen. In samenwerking met de prins hebben Ridderschap en
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Steden daarop antwoorden opgesteld. Zij hebben hun bezorgdheid over de Groninger
gebeurtenissen daarin uitgesproken, gevolgd door de verwachting, dat de stadhouder
zich aan aIle afspraken met de Generaliteit en met het landschap Overijssel zou hou
den "tot uthkieringe der Spanjaerden mit oeren adherenten, alsse gemene vianden des
vaderlants ...". In het antwoord verklaarden de Staten van Overijssel van hun kant
trouw te blijven aan aIle overeenkomsten. Ze verzochten om een snelle reactie, opdat
zij dat dan opde volgende landdag, die al op 15 maart te Deventer zou beginnen, kon
den bespreken ?", Twee dagen later was het bij Ridderschap en Steden toch weI goed
doorgedrongen, dat Rennenberg onherroepelijk naar de vijand was overgelopen. En
toen dan hebben zij ronduit hun trouw aan de Staten-Generaal verklaard. Tegelijker
tijd beloofdenze zesduizend gulden in de generale kas te storten en afgevaardigden te
sturen naar de vergadering van de Generaliteit, beginnend op 20maart te Antwerpen.

De landdag en de onderhandelingen met de prins zijn namens Kampen bijgewoond
doorHenrick deWolffs,Arent toe Boecop,Conraedt van der Vecht en Otto Gansneb.

Er is hier tijdens het verblijfvan Willemvan Oranje en zijn broer Jan van Nassau
een duidelijk waarneembaar dubbel spel gespeeld.We zijn voor de informatie over dit
illuster bezoek, helaas, vrijwel geheel aangewezen op de verslagen van de Staten van
Overijssel die op een aantal punten uit politieke overwegingenniet altijd even mede
deelzaam zijn. Niettemin valt er uit die somtijds ingehouden berichtgeving weI een
voorsteIling te reconstrueren die dewerkelijke toedracht zo dicht mogelijkbenadert.

Vooraf dient te worden gezegd, dat de prins naar Kampen is gekomen om de stad
zoveelmogelijk als een bruikbaar steunpunt zeker te stellen. Holland, de Nadere Unie
en de centrale regering te Antwerpen hadden tijdens het komend tegenoffensief tegen
Groningen en de in aantocht zijnde Spaanse hulpactie uit het zuiden aIlemaal belang
bij een doorvoerhaven voor troepen en munitie. Speciaal Holland en Sonoyhadden al
geruime tijd hun aandacht op de stad aan de IJsselmonding gericht. De oktoberreIlen
van '79 hadden niet tot het gewenste profijt geleid, maar nu moest er dan toch maar
eens worden toegeslagen. Jan van Nassau zal achter de schermen contacten in de stad
hebben gelegd, terwijl Oranje in het volle licht de rol van de begrijpende, gematigde
bemiddelaar en adviseur op de planken kon brengen. Politiek konden beide broers
eerst van de calvinisten en later van de andere staatsgezinden gebruik maken. Nu
Rennenberg was overgelopen,was de verleiding groot het bestaande wantrouwen te
gen het behoudend katholieke deel van de burgerij beheerst uit te buiten.

In Deventer had Rennenbergs noodlottige daad al aanleiding gegeven tot een uit
barsting van verontwaardiging. Daar kwam het tot beeldenstorm en plundering van
aIle kerken en kloosters. Erkende tegenstanders van de vernieuwingsgezinden wer
den de stad uitgedreven. De burgerhoplieden wisten de controle van de magistraat
over de stadsvendels opgeheven te krijgen. Uiteindelijk kwam er op 12maart zo goed
als een einde aan de religievrede. De protestanten stonden er getalsmatig sterk, zodat
de merendeels nogkatholieke raad zich deze veranderingen liet afdwingen omerger te
voorkomen177).

In Kampen had de gereformeerde stek nog niet zo voorspoedingwortel geschoten
als in Deventer. Bovendien paste een dergelijke reI niet in aanwezigheid van Oranje.
Tochkonden de gereformeerden bij diens broer hun klachten kwijt; die zal ookmaar al
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te bereid zijn geweest het oor te lenen aan anti-katholieke verdachtmakerij. Al zijn er
geen feiten voor aan te voeren, toch mag worden aangenomen, dat Rutger Hudde en
Caspar Hoistech bij voorkeur Jan van Nassau voor steun aan de calvinistische belan
gen hebben aangesproken. Zij kwamen ook prachtig in het prinselijk werkplan van
pas. Zo kreeg Oranje dan ook weldra een verzoekschrift aangeboden door de "voor
standers" van de gereformeerde "gemeente". Het woord "voorstanders" dient hier niet
in de betekenis van aanhangers maar in die van bestuurders, dus van de kerkeraad
van de gereformeerde gemeente, te worden genomen '?". In dat schrijven werd omtwee
noodzakelijk geoordeeldemaatregelen gevraagd: om de inlegering van een garnizoen
en omde verandering van de magistraat'?".

Willemvan Oranje kon dit verzoekschrift bij zijn onderhandelingen gebruiken. Hij
heeft het dan ook meteen aan de Kamper raad en gemeente doorgegevenom er hun
commentaar op te mogenvernemen. Beide collegesbeschouwdende brief als niet volle
dig representatief. Zewezen erop, dat onder hen enige gereformeerden zitting hadden,
die tot de voornaamsten van de gereformeerde geloofsrichting konden worden gere
kend. En dezemannen nu hadden verklaard niet aan de totstandkoming van de suppli
catie te hebben meegewerkt. WeIwas tevoren door de opstellers aan enkelen van hen
verzocht de inhoud te lezen, maar dat hadden ze afgewezen"?', Dit zou de indruk wek
ken, dat de pasgekozen gereformeerde raadsvrienden Hudde en Ter Barchorst en de
tien gereformeerdegemeenslieden zich te midden van hun collega'sniet dadelijk in op
spraak wilden brengen. Zij hebben dan het initiatief zogenaamd aan de kerkeraad
overgelaten, maar ze moeten, gezien hun politieke bemoeienissen sinds juli 1578 en
hun gewicht in eigen kring er wel degelijkbij betrokken zijn geweest.We hebben hier
ongetwijfeldte doenmet een schijnvertoning,waarvan de verklaring schuil gaat in het
geheim gehouden reisje van Hudde van begin februari naar DenHaag en van diens be
trokkenheid in de inlichtingendienst die Oranje in dezegewesten had opgezet.Vermoe
delijk hebben hun katholieke collega'sdie dubbelhartigheid ookwel doorzien,vandaar
wellicht, dat er in het antwoord aan de prins even nadruk opdit detail is gelegd.

In het schrijven van de kerkeraad is de magistraat bovendien nog "geculpeert".
Het is aIleen niet duidelijk waarvan, omdat de inhoud van de brief niet bewaard is ge
bleven en in het door de prins gevraagde commentaar gaat het beschuldigde stadsbe
stuur er niet op in. Waarschijnlijk werd gedoeld op de beleidslijn van de magistraat
met betrekking tot het conflict tussen de Overijsselse boeren en de staatse troepen.
Misschien werd gezinspeeld op mogelijk gebleken sympathie met Rennenberg of op
heimelijk contact met de vijund'v, Hoe dan ook,raad en gemeente wezen de beschuldi
ging van de hand. De stadsbestuurders verklaarden zich tot verantwoording bereid.

Verder gaven raad en gemeente te kennen niets voor een nieuw garnizoen te voe
len. Daarbij werden de meer gebruikte argumenten van verlopen handel, lege schat
kist en duurzame verpaupering van de inwoners aangevoerd. WeIbleefmen bereid in
geval van onmiddellijk dreigend gevaar van buiten, na overlegmet de prins en de ge
westelijke Staten, garnizoen in te nemen.

Inmiddels vertrouwden beide collegeserop, dat door de Staten en de prins "sodane
middelen gevondenende gebruyckt sullen worden, dat alle diffidentie onder den burge
ren wechgenomen, soe wel die ghene van der Gereformierder als Catholijcker Religie
versekert ende dese Stadt tot dienst ende behoeffvan Sijn Alteze als guverneur-gene-
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rael ende U Furstl. Durchl. als derselver lieutenant-generael, sampt der Generaliteit
ende der Lantschap van Overissel getrouwelick sal wesen ende blijven'"?".

Spoedig, na twee dagen, bemerkte de magistraat, dat de prins ertoe begon over te
hellen, ondanks zijn belofte van Elburg, een garnizoen in de stad te leggen. Ret kon
ook eigenlijk niet anders: de zo strategisch gelegen stad diende verzekerd te worden.
Door de afval van Rennenberg was het akkoord van 12 oktober 1578 achterhaald. Er
was de laatste maanden genoeg gebeurd waardoor ieder ogenblik binnen de Kamper
muren de oude animositeit weer kon opleven. Hohenlo en Sonoy zullen met het oog op
de snel veranderende militaire situatie op inlegering van een staats vendel hebben
aangedrongen.

Van het raadhuis is hierop meteen een deputatie naar Zijne Excellentie gezonden
om hem van een mogelijk besluit af te houden. Raad en gemeente had den een andere
oplossing. Zij stelden voor, de drost van Vollenhove Johan Sloet tot krijgsoverste over
de gewapende burgerij aan te stell en. Deze kende als lid van de garantiecommissie de
problemen van de stad door .en door. De man had hier als hoog gewestelijk function a
ris en als rechterhand van de drost van Salland een zeker prestige. En hij schijnt in
die dagen van onzekerheid wegens de militaire toe stand in zijn drostambt met zijn he
le gezin en verdere aanhang zijn toevlucht binnen de Kamper muren te hebben ge
zocht. Johan Sloet nu zou zich een keurbende mogen vormen door uit ieder burgerven
del twintig tot vijfentwintig mannen te kiezen die hem het betrouwbaarst
voorkwamen; hij zou met advies van de prins nieuwe burgerhoplieden mogen aanstel
len, en eventueel nog een eigen lijfwacht van enige hellebaardiers of schutters in
dienst nemen 183).

De prins verlangde hierop bedenktijd tot de volgendedag. Dit deed hij onder de ge
rusts telling dat hij het beste met de stad voorhad; dat hij de moeilijkheden voorKam
pen eerder zocht te verlichten dan te verzwaren. Maar dit alles op voorwaarde, dat de
stad voor de goede kant verzekerd mocht blijven. En onderwijl spoorde hij de magis
traat tot een nieuwe inspanning aan, namelijk tot de versterking en uitbouw van de
stedelijke verdedigingswerken. Ookweer zo'n opdracht die de stad onmogelijkkon fi
nancieren! De schatkist was leeg en bijdragen uit de generale middelen hoefde de
magistraat niet te verwachten. De enige mogelijkheid tot financiering zou geboden
worden als de stad verlof kreeg tot het heffen van zekere licentgelden op voorbijgaan
de schepen'?".Maar dat zou voor kooplieden uit andere steden en gewesten een moei
lijk te aanvaarden dubbele belasting met tol en licent worden. Wat hadden die al niet
geprotesteerd tegen de licentheffing bij Rattem!

Ret voorstel om de drost van Vollenhovetot krijgsoverste van Kampen aan te stel
len nam Oranje over.WeIwilde hij nog aan diens commandoeen vendel soldaten toe
voegen. Ret zou op speciale, door de prins geformuleerde condities binnen de stad ge
bracht worden. Dit laatste ging natuurlijk geheel tegen de bedoeling van de
magistraat in. Ret was ookvolkomen in strijd met de voorwaarden waarop Overijssel
zich anna 1577met de Staten-Generaal had geassocieerd. Destijds was immers afge
sproken, dat de Overijsselse steden van langdurige inlegering verschoond zouden blij
yen. En dan was er nog, in het kader van de laatstleden december gemaakte overeen
komst met de commissarissen van Rennenberg, de medewerking nodig van
Ridderschap en Steden. Ook liet de magistraat niet na Oranje aan diens eigen belofte
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van 3 maart te herinneren; de Kamper raad en gemeente had den "vestelick ende on
twijfelick" op het woord, te Elburg gegeven, vertrouwd. Zij verzochten hem "eenpaer
lick" de inlegering niet door te laten gaan, behalve als ook de Staten het werkelijk no
dig oordeelden. De verwijzing van de zaak naar de volgende landdag zou enig uitstel
betekenen, en dan had de prins in ieder geval de stad weer verlaten'>',

De drosten van Salland en Vollenhove hebben geprobeerd te bemiddelen om zo
doende de kwestie van de inlegering aan te houden tot de landdag te Deventer die over
enkele dagen zou beginnen. Maar tevergeefs. Daarop zocht de stad nog eens uitkomst
door het stell en van gijzelaars te opperen. Niets kon op dat moment de prins vermur
wen. Hij had voor zichzelftoch al tot inlegering besloten. Op 13 maart 's middags om 5
uur werd iedereen die niet in het komplot zat, op buitengewoon onaangename wijze
verrast. De prins onderhandelde op dat ogenblik taktisch met de drosten; en de raad
wachtte ondertussen in de raadkamer op een nieuwe gespreksronde. Toen dan is een
vendel knechten onder commando van een hopman Champlon "onversyens" in de stad
binnengekomen en dat heeft zich "buy ten wille en de weten des E.Raedts" in de buiten
dienst zijnde Broederkerk begeven. Aldus luidt het verslag in de Daguaartboeken=".
Door "Fresinga"-Van den Corput wordt verder nog meegedeeld, dat Sonoydat vendel
naar Kampen heeft gezonden en dat Kamper staatsgezinden Champlon en zijn man
schappen door een der stadspoorten hebben binnengelaten. Die listige intocht zal wel
niet via de IJsselbrug hebben plaatsgevonden, want dat zouvanuit het raadhuis te ge
makkelijk zijn waargenomen. In ieder geval hebben de staatsgezinden - en daar kun
nen we de gereformeerden niet van uitsluiten - de verrassing mogelijk gemaakt. Nu
lukte heel gemakkelijk, wat in oktober blijkbaar niet gelukt was. De hele krijgslist
lijkt me bedacht en georganiseerd te zijn door Jan van Nassau, Diederik Sonoy en
Rutger Hudde. En Oranje heeft overduidelijk de magistraat en de drosten misleid en
daarmee heeft hij zijn plechtig gegevenwoordniet gehouden.

Toch heeft prins Willem na zijn moeilijk voor Kampen te aanvaarden ingreep het
gezag van het stadsbestuur ookweer niet al te veel willen verzwakken. Dat kan men
afleiden uit het feit, dat Johan Sloet een geheel nieuwe krijgsraad van vier magis
traatspersonen naast zich gesteld kreeg. Precies een jaar tevoren had een burgeractie
nog bedongen, dat de hoplieden en andere officierenvan de burgerwacht niet tegelij
kertijd deel mochten uitmaken van de stedelijke raad. Die afspraak bleef van kracht.
Maar rekening houdend met te nemen defensieve maatregelen na Rennenbergs afval
hield Oranje het blijkbaar voor noodzakelijk, dat het stadsbestuur toch weerinvloed
kreeg op het oppercommando.Zozijn tot "krijchsraeden _endeadiuncten" naast krijgs
overste Sloet de volgende heren van het stadhuis aangesteld: Henrick de Wolffsvan
Westenrode, Otto Gansneb gen. Tengnagel, Geert Jansz Vrese en Rutger Hudde. AIle
vier oud-burgerhoplieden! En dan is nog als plaatsvervangend lid toegevoegdHenrick
ter Barchorst's", Wederom hadden de calvinisten geen reden tot klagen; Westenrode
en Tengnagel waren allesbehalve scherpslijpers, en Vrese gedroeg zichmeer en meer
als een openlijk sympathisant van de gereformeerde religie.

Daarna is de raad ontslagen van zijn eed aan Rennenberg als stadhouder van
Overijssel en is de nieuwe eed die Oranje had laten opstellen, afgelegd. Ook de vier
vendels van de burgerwacht hebben de nieuwe eed gezworen evenals de soldaten van
het garnizoen.
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De prins van Oranje is pas op 14 maart uit Kampen vertrokken. Hij had er bij aan
komst op gerekend hooguit drie dagen in de stad te verblijven; het zijn er uiteindelijk
tien geworden. Dat geeft wel aan, dat de te behandelen problemen groter waren dan
hij aanvankelijk had verwacht. Heel opmerkelijk is, dat de prins niet is overgegaan tot
tussentijdse verandering van de magistraat, destijds ook wel wetsverzetting genoemd.
Dat moet een teleurstelling voor de gereformeerden zijn geweest - trouwens ook voor
Jan van Nassau. Oranje wilde blijkbaar de katholieken in Overijssel niet al te zeer
voor het hoofd stoten. Zo'n daad kon hen naar de andere kant drijven, enjuist in Over
ijssel met zijn toch al geprikkelde plattelandsbevolking moest hij voorzichtig te werk
gaan. Hij was er ook de man niet naar roomsgezind steeds als Spaansgezind uit te leg
gen. Waarschijnlijk heeft hij hier tevens een positieve indruk van de katholieken ge
kregen door het veelvuldig beraad met gematigde magistraatspersonen als Toe Boe
cop en Van der Vecht. Die zullen hem ervan overtuigd hebben, dat het in weerwil van
alle kwaadsprekerij nog wel meeviel met de politi eke betrouwbaarheid van de Kamper
katholieken. Oranje moet altijd nog vertrouwen hebben gehad in een komende samen
werking van de meerderheid met de vermoedelijk al protestantsgezinde Johan Sloet.
De aanwezigheid van het garnizoen garandeerde de rest.

Aldus heeft de prins de stad in een stemming 'fan gepaste tevredenheid verlaten.
Hij had bereikt wat hij zich ongetwijfeld tot doel had gesteld. Overijssel was voor de
Generale Unie behouden gebleven. Een voorlopig stadhouderloos bestuur was gere
geld. Hohenlo en Sonoy mochten vanuit Overijssels grondgebied blijven opereren.
Kampen kon voortaan als steunpunt voor verdere militaire acties worden gebruikt. De
stad was met een garnizoen versterkt en aan de controle van de drost van Vollenhove
onderworpen. De medewerking van het stadsbestuur was verzekerd zonder dat een
tussentijdse wijziging van raad en gemeente nodig was geweest. De katholieke meer
derheid had nog het vertrouwen van de prins. Het stadsbestuur heeft dan ook, maar
wellicht met een zucht van verlichting, afscheid van hem kunnen nemen. En het
meende daarbij nog zijn dankbaarheid te moe ten tonen door Oranje met een jong
paard, voorzien van een zadelkleed in de stadskleuren, te vereren''?'.

De katholieken trekken aan het kortste eind
De afval van Rennenberg had in het oosten en noorden een grote spanning teweeg

gebracht. Er kwamen hoe langer hoe meer onheilspellende berichten binnen. Te ver
wachten was, dat Parma door het Bentheimse en door het ambt van Lingen troepen
naar Groningen zou sturen, of via Overijssel naar Friesland. Hohenlo van zijn kant
begon zich opnieuw te versterken in de Gelderse Achterhoek en in Twente"?'. Onder
tussen waarschuwde Jan van Nassau de Staten van Overijssel bedacht te zijn op het
behoud van Oldenzaal en Hasselt. Een onzekere factor bleef de boerenbevolking"?'.
Wat zou die doen als de vijand echt naar deze streken oprukte? Het katholieke platte
land kon zich bij hernieuwde botsingen met de staatse soldaten weI eens heel gemak
kelijk, en op grote schaal, voorde inblazingen van de andere kant openstellen. Daarop
rekende Parma al helemaal.

Er is namelijk een brief van de Spaanse landvoogdbewaard geblevenwaarin deze
zich tot de gewapende boeren van Overijssel richt. Hij schrijft van stadhouder Ren
nenberg vernomen te hebben, dat de boerenkrijgsmacht zichwil verzoenenmet de ko-
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ning van Spanje. De geschikte gelegenheid tot overlopen is nu aangebroken.Rennen
berg heeft in zijn ambtsgebied de weg daarvoor vrij gemaakt. Hij zal met alle mogelijke
middelen de tirannie der rebeIlen weerstaan. Hij zal ook hun leider Willem van Oranje,
die eigenlijk een vreemdeling is, en diens aanhangers, die eveneens meest vreemdelin
gen zijn, bestrijden. Rennenberg is alle hulp toegezegd en daarmee zal hij herstel van
rust en welvaart kunnen brengen. Parma waarschuwt tegen bedriegelijke beloften van
de prins en hij spoort de boeren aan het katholieke gelooftrouw te blijven '?".

Deze brief, eigenlijk bestemd om in veelvoudverspreid te worden, heeft Parma op
18 maart in Maastricht geschreven. Het is de vraag hoeveel tijd ervoor nodig is ge
weest eer de inhoud ervan in ruime kring op het platteland bekend is geworden. In de
verslagen van de Overijsselse landdagen wordt pas in juni vermeld, dat een afschrift
bij de drost van SaIland is ingeleverd":".

In Kampen zuIlen na het vertrek van de prins de katholieken zich zeker niet zon
der zorg aan de dagelijkse arbeid hebben gezet. Zemoeten zich voortdurend van een
groeiend wantrouwen bij hun andersdenkende stadgenoten bewust zijn geweest. De
gereformeerden voelden zich daarentegen sterk; die wisten zich door het HoIlandse
garnizoen gerugsteund. Voor het handhaven van een zeker machtsevenwicht hing
voortaan veel van Johan Sloet in zijn functie van stedelijk krijgsoverste af. Maar de
drost van VoIlenhovehad hier nooit een sterke indruk gemaakt. De vraag.was, of hij
in netelige situaties wel tegen de garnizoenscommandant op kon. Bovendien had hij
nog op een afstand rekening te houden met Sonoyin Zwartsluis.

De stemmingmakerij tegen de katholieken werd vrijwel meteen opgevoerd.Er was
zelfs een lidmaat van de gereformeerde kerk, een zekere Borchardt Goltsmit, die te
genover Johan Sloet en de beide regerende burgemeesters verklaarde, van Willemvan
Oranje de opdracht te hebben gekregen de Sint-Nicolaaskerk voorde protestantse ere
dienst te laten opensteIlen. Misschien was die bewering aIleen nogmaar bluf, want hij
kon, daarom gevraagd, geen authentieke, schriftelijke opdracht overleggeri'?".Toch
getuigt zijn optreden van een heersende overmoedonder de gemeenschap der calvinis
ten: de kleine groep van werkelijk belijdende lidmaten was er nu duidelijk op uit de
belangrijkste van beide parochiekerken in hand en te krijgen; trouwens voor de na het
vertrek van de minderbroeders leeggehaalde Broaderkerk"?' hadden de gereformeer
den tijdelijk niet zoveel belangsteIling meer, omdat daar het vendel van Champlon
was ondergebracht.

Vijf dagen later, op 27 maart 1580, is de religievrede onherstelbaar bedorven. Dat
was, let wel, op Palmzondag, de dag waarop vanouds de palmezel van de Onze-Lieve
Vrouwekerk naar de Sint-Nicolaas, dus door de hele Oudestraat heen, werd getrok
ken'?".Het voorgaandejaar nog had de raad die omgang "overmitz die verscheidenheit
van religie" aIleen omen in de parochiale hoofdkerk doen houden=".Dat zal zeer zeker
ook in 1580 zijn gedaan - in ieder geval zijn degenen die aan het religieuze spektakel
hebben meegewerkt nog voor hun dienst beloond. Ongetwijfeldhebben magistraat en
clerus op de religievrede vertrouwd en zij zuIlen zeker niet op een verstoring van de
feestelijke gebeurtenis, aan het begin nog wel van de GoedeWeek, hebben gerekend.
Maar dat gebeurde weI! Die dag hebben uitzinnig geraakte hervormingsgezinden
blijkbaar ongehinderd de wedeme (pastorie), de Sint-Nicolaas en andere kerken, en
kloosters kunnen plunderen.
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Het ziet ernaar uit, dat er heel wat lieden aan deze zoveelste kerkschenderij en
kerkroof hebben deelgenomen. Het resultaat was zeer ingrijpend en van uitgebreide
omvang. In haar doeltreffendheid he eft de plundering veel weg van een georganiseer
de actie, aangemoedigd door predikatie tegen beeldenverering, waarvan de"palm pro
cessie een uitgesproken voorbeeld was. De magistraat heeft die dag machteloos ge
staan. We mogen het ons zo voorstellen, dat de burgerwacht door inwendige
verdeeldheid niets heeft kunnen doen tot handhaving van de religievrede. Bevclcn
van de stedelijke krijgsraad haalden niets uit. En het garnizoen? Dat deed maar al te
graag mee. Daarvan getuigen de stedelijke rekeningen=". Blijkbaar heeft Champlon
die dag een oogje dichtgeknepen. En het prestige van Sloet bleek van nul en generlei
waarde. WeI werden de gestolen goederen 'achteraf voor een deel bij de magistraat in
geleverd.

Hoe pastoor Johan Havens met zijn beide kapelaans en de overige clerus die Palm
zondag hebben doorstaan, daarvan kan men zich ook zonder gedetailleerde gegevens
wel een voorstelling maken. Op bescherming tegen de woede der andersdenkenden
hebben deze mens en niet al te veel kunnen rekenen. Die razernij koelde na de Paasda
gen nog niet voldoende af, zodat de magistraat de pas toor naar Arnhem he eft doen
brengen, vanwaar deze naar het hertogdom Kleef is doorgereisd. In dit gebied diende
Emmerik destijds tot wijkplaats voor in het nauw gedreven geestelijken uit de noorde
lijke Noderlanden'?". De Kamper magistraat heeft de pastoor naar omstandigheden zo
goed mogelijk behandeld: eerst werd hem de schade aan persoonlijk bezit, bij de plun
dering van de wedeme toegebracht, vergoed en vervolgens is hij door een stadsdienaar
op stadskosten tot Arnhem begeleid'?". Wat er met de kapelaans en vicarissen verder
gebeurde, blijft buiten waarneming.

lntussen staat weIvast, dat de magistraat hier het gezag enkele dagen lang volle
dig ontvallen is. De stadsbestuurders hebben de pastoor waarschijnlijk aan het oog
der plunderaars moeten onttrekken. lets in die.geest blijkt uit de brief van aanbeve
ling die zij hem bij vertrek naar Arnhem hebben meegegeven:de pastoor mocht zich
naar elders begeven, omdat zij "hem voer het ansyenlicke peryckel niet en wusten to
beschutten". De heren prezen Havens aan als iemand die zich altijd eerlijk en over
eenkomstig zijn aanstelling had gedragen. En dan komt er een opmerkelijke passage:
zij spreken ondanks de ongewissetoestand dewens uit, "dat soeveer in toecompstigen
tijden die Catholijcke RoemscheReligie hier vrij ende sonder eenich verhinder geex
cerciert sal moegenworden, sijn W. (an welckes dienst wij een guet genuegen gedra
gen) sich alhier wederommebij ons in sijnen olden dienst begeve"...Zijverzoeken dege
nen aan wie Johan Havens deze brief ter inzage overhandigt, hem goed te ontvangen
en ongehinderd verder te laten reizen''?", De afwezigheidvan de pastoor werd dus als
iets tijdelijks gezien. Eigenlijk werd tegen beter weten in nog gehoopt op herstel van
de religievrede.Maar daarvan kon niets komen: de magistraat en de katholieke meer
derheid hebben moeten zwichtenvoorde terreur der protestantse minderheid. Er wer
den dan ook,voor zover dat in het rechterlijk archiefis na te gaan, geen plunderaars
en geweldplegersgestraft.

Aan herstel van vertrouwen opbasis van de religievrede viel eigenlijk niet meer te
denken. En het fcit, dat de Staten van Friesland in eigen gewest de katholieke gods
dienst in maart hadden verboden, had uiteraard zijn negatieve invloed. lnmiddels was
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Parma's onderbevelhebber Maarten Schenck met zijn krijgstoerustingen gereed geko
men en die stond op het punt zijn opmars naar Groningen te beginnen. Iedereen be
greep, dat Parma en Rennenberg niets achterwege zouden laten om de boeren tegen
de soldaten van de Generaliteit aan te moedigen. En hun succes op het platteland zou
zijn weers lag in de drie IJsselsteden krijgen waar de argwaan der staatsgezinden met
de dag toenam. Enige opluchting kwam er toen Hohenlo erin slaagde het plattelands
verzet te breken. Halverwege april kon de drost van Salland de boeren in zijn gebied
ontwapenen en hun zelfs een nieuwe eed van trouw afnemen. De drost van IJsselmui
den yond in zijn ambtsgebied de Mastenbroekers aIleen maar tot een eed bereid=v,
maar daar schijnt niet veel van te zijn gekomen. Hoe gemakkelijk konden nu de recht
gelovige katholieken in de steden door hun gereformeerde en andere staatsgezinde
medeburgers van sympathie met de weerspannige boeren en met Rennenberg worden
verdacht.

Bij die kwalijke gezindheid kan men zich moeilijk voorstellen, dat de geterroriseer
de geestelijkheid van Kampen nog missen en getijden in de geplunderde kerken heeft
gezongen. De huwelijks-, doop- en begrafenisplechtigheden zullen zo onopvallend mo
gelijk gehouden zijn. De katholieke meerderheid moest zorgvuldig de op scherp gestel
de gevoelens van de calvinistische minderheid ontzien. De magistraat stond zonder
gezag voor een hopeloze taak. Van Johan Sloet kon men ook al niet veel verwachten,
want diens echtgenote was juist met Pas en lidmaat van de gereformeerde gemeente in
de gasthuiskerk geworden. De drost moet ook tot de calvinistische richting gerekend
worden, temeer daar in volgende jaren verschillende familieleden in Kampen toetra
den205). Maar gezien zijn hoge positie mogen we aannemen, dat hij het nodige gedaan
heeft om de gemoederen te kalmeren. Overigens werd de situatie kennelijk beheerst
door een ongrijpbare macht.

Het laatste kwam heel duidelijk uit, toen veertien dagen na het gedwongen ver
trek van de pastoor enige gewapende burgers gewelddadig in het raadhuis doordron
gen tot in de raadkamer, waar op dat ogenblik de magistraat in vergadering bijeenzat.
Dit onbeheerste optreden yond plaats zonder voorkennis van krijgsoverste Sloet, en
naar het heette, van hopman ChampIon, die toch beiden voor de veiligheid van het
stadsbestuur mee verantwoordelijk waren. Van de binnendringers bood een persoon,
met getrokken rapier in de hand, een briefje aan met het verzoek omdat voor te lezen.
Op het "cedulken" stonden acht personen vermeld, namelijk Conraedt van der Vecht,
Caerle Knoppert, Simon Glauwe, Geert van Endoven, Henrick van Averinck, Johan
Roeper, Dirck van Ballen en Henrick Kistemaker. Deze raadsvrienden zijn vervolgens
op staande voet over de IJsselbrug buiten de stad gezet. Hun achterblijvende coIlega's
konden, naar het schijnt, niets anders doen dan dit machtsvertoon werkeloos aan
zien"'".

In de bron waaraan deze gegevens zijn ontleend, wordt niet meegedeeldwie die ge
wapende mannen waren. WeIworden ze als "private burgers" aangeduid - een formu
Iering die toentertijd blijkbaar werd gebruikt telkens als de Kamper overheid, om er
ger te voorkomen, de eigenlijke boosdoeners en hun opdrachtgevers voorlopig nog
wilde ontzien. Eenzelfde verdoezelinghad ze al toegepast in de verslagen van de rellen
van oktober 1579.Het is bijna niet voor te steIlen, dat de raad in zijn geheel niet on
middeIlijk heeft begrepen wie er achter deze terreurdaad staken. Dat deze lieden
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hartstochtelijk en radicaal staatsgezind, zelfs protestants waren, staat wel vast. De
aanslag was zorgvuldig voorbereid. Achter het overvalcommando hielden zich natuur
lijk de leiders van een groter komplot schuil. Ret commando van het burgervendel dat
die dag de stadswacht had betrokken, moet weer medeplichtig zijn geweest. Ret blijft
een vraag waarom de stedelijke krijgsraad en de magistraat na het wapenfeit geen di
recte tegenmaatregel hebben genomen. De bedrijvers van de burgerlijke ongehoor
zaamheid hadden in de volgende uren toch gepakt en opgesloten moeten worden; in de
burgervendels waren nog genoeg mannen te vinden om een dergelijke opdracht uit te
voeren. Maar de stedelijke krijgsraad deed blijkbaar niets. Ik heb zo het gevoel, dat de
garnizoenscommandant ondanks zijn verklaring van het tegendeel ermee te maken
heeft gehad, en achter hem, maar buiten'de stad, Diederik Sonoy. Die hebben waar
schijnlijk zo lang gelntrigeerd om het voor de strijd tegen Rennenberg zo belangrijke
Kampen volkomen zeker te stellen. En ik ben zelfs geneigd om de handige Hudde en
eventueel Ter Barchorst, hoewel zij leden van de stedelijke krijgsraad waren, als me
desamenzweerders te zien. Wat tijdens Oranjes verblijf in de stad nog niet opportuun
leek, kon nu verwezenlijkt worden!

WeI is het heel verwonderlijk, dat Arent toe Boecop zich niet onder de acht uit de
raad verwijderden beyond. Ik houd hem namelijk zander aarzeling voor de eigenlijke
leider van de stedelijke politiek van de laatstvoorgaande jaren. Hij had zich een groot
prestige verworven sinds hij moedig tegenstand had geboden aan de onvriendelijke ei
sen van graaf Willem van den Berg in 1572. Hij was bij vele problemen sindsdien de
intelligente uitdenker van onontbeerlijke oplossingen geweest. Met Van der Vecht had
hij als afgevaardigde van zijn stad grote politieke ervaring opgedaan op de Overijssel
se landdagen en de tussentijdse vergaderingen van de drie stemhebbende steden. WeI
had Van der Vecht hem de laatste drie a vier maanden zo goed als niet meer verge
zeld. Maar ToeBoecopis zander mankeren in functie gebleven. Ret blijft een intrige
rende vraag, waarom hij ophet ogenblik van de aanslag niet hemel en aarde bewogen
heeft om tegen te houden dat zijn aangetrouwde neef Van der Vecht en ook nog zijn
goede vriend Glauwe zomaar werden weggevoerd. Dit tweetal was een jaar tevoren
nog met hem tijdens een burgeractie beschuldigd van nepotisme en vriendjespolitiek.
Voorlopigevenwelmoet ik hier het antwoord nog even op schuldig blijven.

Een motiefvoor de gebeurtenissen van 21 april wordt in de stukken die daarop be
trekking hebben, nergens gegeven. Ret meest voor de hand zou liggen: verdenking
van komplotteren met Groningen. Maar de katholieke raad had in de afgelopenperio
de vanaf juli 1578 geen reden gevonden voor een meer dan gewone sympathie voor
Rennenberg. Ret stadsbestuur had zich doorlopendbezwaard gevoeldonder de scher
pe controle waarmee de stadhouder met behulp van vier speciale garantiecommissa
rissen Kampen in het gareel van de Generale Unie had gehouden. Die bemoeieniswas
hier steeds als onnodig en als in strijd met de stedelijke en zelfs met de gewestelijke
voorrechten beschouwd. Rennenberg was na de bevrijding slechts eenmaal, in maart
1579, in de stad geweest. Wie hem van de raadsvrienden nog het best kenden, waren
ToeBoecopen Van der Vecht. Maar op hen zal hij, zeker tijdens de onderhandelingen
in het klooster Essen naar aanleiding van de oktoberrellen, geen meeslepende indruk
hebben gemaakt - in ieder geval niet opToeBoecop.

Er is slechts een vage aanwijzing, dat er op dat tijdstip toch een groep van min of
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meer koningsgezinde katholieken in de stad is geweest, die zich ten slotte wel achter
de afvallige Rennenberg zou willen scharen. Maar die Kampers had den tot maart de
stadhouder aangezien voor degelijk staatsgezind wegens zijn steeds maar weer toege
yen aan de eisen van de gereformeerden. De mogelijkheid valt zelfs niet te ontkennen,
dat in voorgaande maanden mannen uit de magistraat contact hebben gezocht met
Parma om hem hun onvrede met de toe stand in eigen stad en eigen gewest kenbaar te
maken. De Spaanse landvoogd rept hiervan in een schrijven van 1 februari 1580 aan
een van zijn vertrouwenslieden'?". Maar die passage verheldert niet veel, omdat Par
ma niet exact aangeeft wat die Kamper klacht inhield, van wanneer die dateerde, van
wie die precies uitging en hoe hem die bereikt had. Een officieel bericht van de gehele
magistraat kan het niet geweest zijn, want na januari 1580 zou daartegen onmiddel
lijk protest zijn aangetekend door de staatsgezinden in raad en gemeente. Ook voor ja
nuari, en dan naar aanleiding van de oktoberrellen, valt zo'n toenadering niet in te
passen. En als er dan geschreven is, dan moeten die schrijvers dat op eigen gezag heb
ben gedaan en zullen zij onder de acht afgezette raadsvrienden gezocht moeten wor
den.

Waarschijnlijk kan een gegeven uit de stedelijke rekeningen hiermee in verband
worden gebracht. Daarin is te vinden, dat op 21 maart twee magistraatspersonen, na
melijk Rutger Hudde en Geert Jansz Vrese, in de Hagepoort een gevangene hebben
verhoord=", Die man was "bij den vijanden des gemeenen vaderlantz, liggende om
trent Aecken" geweest. Hij kan dus op zijn verdachte reis ook heel goed brieven van
vooraanstaande Kamper burgers naar Parma te Maastricht hebben gebracht. En hoe
wel speciaal Hudde zeer scherp zal hebben ondervraagd, had hij de gevangene ner
gens op kunnen pakken, zodat men hem weer had moeten laten gaan.

Al was het dan misschien niet het contact met de vijand waarover de gereformeer
den gevallen zullen zijn, er is wel een andere steen des aanstoots te bedenken. En dat
zou dan zijn, dat de verwijderde heren de voorgaande weken als rechtgelovige katho
lieken moeilijk in het buiten werking stellen van de religievrede hebben kunnen be
rusten. Misschien hebben zij, tegen de raad van hun meer gematigde collega's in, te
onmiddellijk, te fel en te openlijk hun verbittering over het verstoorde evenwicht uit
gesproken.

Deze nieuwe Kamper kwestie is op gewestelijk en landelijk niveau in behandeling
gekomen. De stadsbestuurders hebben nog op de dag van de aanslag, en nu in tegen
woordigheid van Johan Sloet een memorie opgesteld. En dit geschrift, dat helaas ver
loren is gegaan, is op 22 april op de landdagte Zwolle door Henrick de Wolffs en Otto
Gansneb namens de stad overhandigd'?", De Staten begrepen uit het bericht, wat de
overvallers-op-eigen-initiatief hadden aangericht. De Ridderschap en beide zusterste
den voelden zich onmiskenbaar ook niet in staat om zelf met enig resultaat in te grij
pen. Ze had den behoefte aan politi eke steun uit Antwerpen. Daarom hebben ze een be
roep op Willem van Oranje gedaan en hem erop gewezen, dat het gepleegde feit
aanleiding kon geven tot een langdurige opwinding in de stad. De Staten vroegen hem
zijn autoriteit op de samenzweerders te doen gelden om zodoende de terugkeer der
acht verdrevenen en hun herstel te bewerkstelligen; deze magistraatspersonen zou
den zich dan op den duur voor een nieuwe stadhouder en voor toegevoegde commissa
rissen moeten verantwoorden'?".
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De onenigheid om de acht Kamper ballingen bleef onopgelost juist in de weken, dat
men eigenlijk snel tot klaarheid had behoren te komen. Maarten Schenck kwam al aan
gerukt naar het noorden. Alles wat in Overijssel staatsgezind was, was waakzaam tot
het uiterste. Daarmee radicaliseerden de gevoelens. Geen groter wijsheid dan: wie niet
voor ons, is tegen ons! In het niet helemaal betrouwbare Zwollewisten de staatsgezin
den op 15juni een kleine reI op straat uit te lokken die uitliep op een alarmerend hand
gemeen. De tegenpartij liet daarop ter versterking van eigen gelederen een groot aan
tal boeren de stad binnen=". De drost van Salland die zich die dag in Zwollebeyond,
heeft terstond een noodsein naar Deventer en Kampen doen uitgaan=". Deventer zond
driehonderd gewapende burgers. Ook Kampen reageerde direct met toezending van
een deel van zijn garnizoen. Hopman Champlonkwam snellangs de Gelderse IJsseloe
ver naar Zwolleaangerukt=". Hij koos die omwegbewust omdeMastenbroeker boeren
die omhun fanatieke strijdbaarheid gevreesdwerden, te ontwijken.Alduswist hij in de
nacht van 15op 16juni Zwollelangs een zwakke plaats in de muur binnen te dringen
en zichdaar als eerste bij de staatsgezinde Zwollenarente voegen.

Minder goedverging het die dag een groepKamper burgers die de Zwolsestaatsge
zinden te hulp wilden komen. Arent toe Boecopheeft ons de namen van hun leiders
nagclaten>". Dat waren Arent Jansz Vrese met zijn schoonzoon,dieweer een zoonvan
de gemeensman Claes van Olst was; en verder Hendrick Vrese, de zoon van raads
vriend en krijgsraad Geert Jansz Vrese - alle drie van gegoeden, gereformeerden al
thans protestantsgezinden huize. Hoogstwaarschijnlijk hebben we hier tevens met en
kele overvallers van het raadhuis op 21 april te maken, want ook nu werd "uth
eygener ijver" gehandeld'?". Het burgercommando koos heel onvoorzichtig, in tegen
stelling tot ChampIon, de andere IJsseloever. Halverwege viel het de onder de wape
nen gekomen Mastenbroekers in handen. Een deel der Kampers werd doodgeslagen
en hun lijken, waaronder die van de drie leiders, in de IJssel geworpen=".Op het be
richt van dit echec heeft de Kamper magistraat meteen de vroedschap van Amster
dam en de Staten van Noord-Holland gealarmeerd en dringend ommilitaire bijstand
verzocht":". De volgende dagen zijn dan ook twee Hollandse vendels op de IJsselkade
aangekomen. Deze krijgsmacht kreeg bevel om de Mastenbroeker boeren van verder
geweldafte houden en de medeplichtigen te straffen. VervolgeJisis zij ooknaar Zwolle
opgemarcheerd en heeft zij zich daar voor langere tijd gelegerd=",

Met deze snelle acties was Zwolleen daarmee de IJssellinie ongeschondenvoor de
Unie zekergesteld. En dat kwam ook net op tijd, want op 17 juni heeft Maarten
Schenck de staatse opperbevelhebber Hohenlo tussen Hardenberg en Gramsbergen
verslagen, zodat hij zijn mars naar Groningen ongestoordkon voortzetten=", Voortaan
kwam het aan op standhouden in Friesland, het land van Vollenhove, Salland en
west-Drente. Nieuwe troepen werden uit Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen aange
voerd, die via de havens van Kampen, Blokzijl,Vollenhoveen Kuinre naar de bedreig
de punten werden gevoerd.

Het intermezzo van de Spaanse opmars heeft de toestand voor de behoudende ka
tholieken er niet prettiger op gemaakt. Geruchten over gebleken Spaansgezindheid
waren natuurlijk niet van de lucht. Het onmenselijk optreden van deMastenbroekers,
het voorbijdrijven van lijken van Kamper burgers in de rivier, de terugkeer van mis
handelden met hun verhalen verhoogden de stemming van verontwaardiging, en van
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Het opmarsgebied naar Groningen liep voor Maarten Schenck in juni 1580 tussen de
gearceerde, sompige veengebieden van oost-Drenthe door. Kaart van C. Sepp, gepubli
ceerd in deel VI van Jan Wagenaar's Vaderlandsche Historie (1752).
Opname Fotostudio Woning.
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onredelijkheid. Bij de wraakactie door de Hollandse vendels in de Mastenbroek heb
ben ook Kamper burgers zich niet onbetuigd gelaten. Boerderijen werden daarbij in
lichter laaie gezet en op verdachten werd gejaagd. Dit optreden liep zodanig uit de
hand, dat de drost van IJsselmuiden zich erover beklaagde. Arent toe Boecop en Hen
rick ter Barchorst hebben het verhoor der verdachten gecontroleerd en in gematigde
banen geleid. In Zwollehebben zij zich met gecommitteerden uit de Ridderschap en
beide zustersteden over de verdere opsporing der werkelijke leiders van het boeren
verzet beraden=". Er waren vier hoofdschuldigen,van wie er een zelfs uit Kampen af
komstig was. In een rondschrijven aan Overijsselse en Gelderse steden werden hun
namen doorgegevenen is er omhun aanhouding en uitlevering verzocht=".

Met de afvallige Rennenberg in Groningen, versterkt met de door Maarten
Schenck aangevoerde troepen, was voorOverijssel evenals voor de andere noordelijke
gewesten een beslissende fase ingetreden. Het platte land en de kleine steden waren
de staatse troepen meer dan beu en eventueel bereid zichmet de landsheer te verzoe
nen. Maar de Staten van Overijssel die op 21juni bijeenkwamen, bleven de Generali
teit trouw. Tochwas de meerderheid van de landdag nogkatholiek. De gedeputeerden
der drie IJsselsteden - onder wie voorKampenArent toe Boecopen Nicolaesvan Haer
solte - moesten in dat tijdsgewricht goed op hun woorden passen, want die werden
thuis door de staatsgezinde radicalen nauwlettend gecontroleerd.De stemming onder
de gewestelijke elite komt treffend uit in het verslag van de samenkomst. Die dag
stond op de agenda het beraad over de aanbieding van de souvereiniteit over de Ne
derlanden aan hertog Frans van Anjou ter vervanging van Philips II als landsheer.
Men wees die Franse prins af, "verrnitz hij der gereformierde religion (daerom dese
oorlogeprincipalicken gefuert wordt) soe vern ghien viant, ommers ten wenichsten
nyet toegedaen en is". Anjou had nog nooit enig blijk van welwillendegezindheid ten
opzichte van andersdenkenden gegeven en die onverschilligheid gaf geen voldoende
zekerheid voor de toekomst; en verder yond men hem te jong en vreesde men, dat hij
te gemakkelijk oor zou lenen aan schadelijke influisteringen. Voorhem konden Rid
derschap en Steden toch onmogelijkde trouw aan de Spaanse koning opzeggen.Want
al beschouwden zij zich wegens de godsdienst of wegens de politiek in strijd met de
landsheer, deze ontleende desondanks zijn werkelijkemacht aan God.En demogelijk
heid bestond, dat de "Almachtige"de vorst toch te eniger tijd op andere gedachten zou
brengen en hem uitwegen tot verzoening met zijn landen, welke "bij menschen nyet
bedacht kunnen worden", zou ingeven. Van zo'n goddelijke invloed, zo bemoedigde
men zich, zijn er genoegvoorbeelden in de Duitse, Franse en Engelse geschiedenis te
vinden'?".AImet al een ruime verklaring die zeker niet louter voor calvinisten gefor
muleerd is.

Gedurende die weken van spanning was de Kamper magistraat wegens onvoltal
ligheid bijzonder in zijn werkzaamheden gehinderd. De aangebleven katholieke
raadsvrienden kregen in die situatie absoluut de kans niet meer een wederinvoering
van de religievrede voor te stellen. WeIhielden zij vast aan hun eis tot eerherstel van
de verbannen collcga's?", De burgers van het komplot bleven even koppig om op dit
punt ookmaar de geringste concessiete doen. Bovendien zal de raadsmeerderheid op
haar beurt een verlangde tussentijdse aanvulling van het stadsbestuur hebben tegen-
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gehouden. Ondanks de verstrakte verstandhouding hadden beide rivaliserende facties
in het raadhuis toch de noodzakelijke maatregelen tijdens het Spaanse offensief naar
het noorden moeten treffen. Vanzelfsprekend kon deze toe stand niet al te lang voort
duren. De gevraagde hulp van de prins liet op zich wachten. Het was altijd een neteli
ge zaak, als een stad zelf niet uit haar eigen bestuursconflicten met aanklevende pro
cedurekwesties kon komen. Ook de Staten waren in die dagen machteloos, want er
was geen stadhouder, men beschikte niet over gepaste machtsmiddelen en er moest
danig rekening gehouden worden met de hinderlijke groei van veranderingsgezinden
in de IJsselsteden. Oranje die nog in maart te Kampen voor stad en gewest het een en
ander had geregeld, leek daarom in de gegeven situatie de enige man die bij machte
was, de leiders van het komplot tot de orde te roepen.

De staatsgezinden, of beter nog de gereformeerden, hadden aIle belang bij een tus
sentijdse vernieuwing van bestuur. Ik kan mij voorsteIlen, dat Rutger Hudde in die
geest de geheime kanalen wederom goed gebruikt heeft, en tevens, dat Willem van
Oranje ook ditmaal de voorlichting door zijn Kamper vraagbaak op prijs he eft gesteld.
Waarschijnlijk is het contact aIleen schriftelijk onderhouden, want achteraf is er geen
vergoeding van gemaakte reiskosten verrekend zoals voor de reis naar Den Haag in fe
bruari weI gebeurd is. In het openbaar hoefde Rutger Hudde zich niet druk te maken;
de tijd werkte in zijn voordeel en de stad was voorlopig met ChampIon, en.zelfs met Jo
han Sloet, voldoende verzekerd. Zo kon het gebeuren, dat ,de gekortwiekte raad, zander
uitzondering, met de magistraten van Deventer en Zwolle correspondeerde en "munt
licken communiceerde" om herstel van de ballingen te bewerken=', Zolang de zaak nog
hangende bleef, heeft men op 19 mei van het raadhuis de gedupeerde vrienden, die zich
waarschijnlijk net buiten de stadsvrijheid ophielden, ieder persoonlijk een gelijkluiden
de aanbevelingsbrief doen toekomen. Daarin werd de belanghebbende aangeprezen om
zijn betoonde trouw, oprechtheid en ijver ten dienste van de stad. En de lezer werd ge
vraagd de balling in zijn narigheid zo goed mogelijk te helpcn='. De vraag kan gesteld
worden of men officieel in zulke bewoording ballingen kon aanbevelen, als die zich tevo
ren echt in een of andere actie van verraad hadden laten meeslepen. Dat de tekst van
de brief in het officiele copieenboek, het Olde Missivarium, werd opgenomen,wijst er
overigensop, dat Hudde en Ter Barchorst er ookaan hebben meegewerkt.

In mei en juni bleef, zoals gezegd, de zaak van de acht onopgelost.Bij ontstentenis
van een stadhouder voelden de Staten zich duidelijk niet sterk genoeg om met vol
doende autoriteit op te treden en een compromis afte dwingen. 't Liefst zagen zij, dat
de magistraat zelfmet de dwarsliggers, eventueel met een beetje persoonlijke invloed
van Oranje, tot een vergelijk kwam=", Maar voor een interne regeling was inmiddels
de Kamper atmosfeer te veel bedorven door de bloedige botsing met de Mastenbroe
kers. En toen Kampen er zelf niet meer uit kon komen, heeft het algemeen landsbe
stuur op advies van de prins ingegrepen. Zozijn op 30juni onverwachts twee commis
saris sen vanwege de gouverneur-generaal op de landdag te Zwolle verschenen. Zij
maakten daar bekend, dat zij een opdracht voor tussentijdse vernieuwing van de
Kamper magistraat en gemeente bij zich hadden. De bekende noodoplossing!Het was
weer de raadsheer van het Hofvan Friesland, Carel Roorda, die met deze taak belast
was. En met hem, ditmaal anders dan. in februari van het vorig jaar, Gerard Voet,
raadsheer van het Hofvan Gelderland.
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Nu was het de vraag hoe de Kamper delegatie op die aankondiging zou reageren.
Kampen was op die zitting zoals gewoonlijk door twee raadsvrienden vertegenwoor
digd, en met het oog op de verdeeldheid in de raad door een katholiek en een protes
tant, namelijk door Henrick de Wolffs en Henrick ter Barchorst. Dezen werden door de
mededeling verrast, maar beiden hebben onmiddellijk en eenstemmig tegen de aange
kondigde commissie protest laten aantekenen: Kampen zou een dergelijke inmenging
niet op prijs stellen en als de zoveelste inbreuk op zijn priviliges beschouwen; het zou
maar aanleiding geven tot meer onrust onder de burgerij; het enige wat de raad wilde
toestaan was een soort openbaar proces v66r een neutrale commissie van goede dien
sten. Het is opmerkelijk dat Ter Barchorst geen ander geluid liet horen; zijn achter
ban had immers niets dan voordeel van het bezoek der commissarissen te verwachten.
Het heeft er alles van, dat hier de taktiek gevolgd werd die tijdens het maartbezoek
van Oranje ontwikkeld was: het initiatief tot verdachtmaking van katholieke magi
straatspersonen komt voort uit het gereformeerde deel der burgerij, en de gerefor
meerden in de stedelijke raad en gemeente stemmen er zogenaamd niet mee in en la
ten uiterlijk de gebeurtenissen op hun beloop. Ter Barchorst begreep dus heel goed
dat de opdracht van Roorda en Voet ten voordele van zijn eigen geloofsgenoten, hoe
dan ook, zou doorgaan. Hij stelde zich dan ook taktisch achter zijn college-gedelegeer
de op. Och, en wat kon het verder voor kwaad, dat hij voor de leus meedeed - een be
roep op de onaantastbaarheid van de stedelijke voorrechten kon er altijd wei af!

Na het protest verliet de Kamper delegatie de zaal. Hierna hebben de overige afge
vaardigden op de landdag nog apart met de commissarissen gesproken. Maar dit he eft
voor Kampen geen verandering gebracht: alles ging door zoals men zich dat op het
hoogst landelijk niveau had voorgesteld. Wei verliep er nog een week eer Roorda en
Voet op 6 juli de bestuursvernieuwing in de stad konden verrichten. Bij de uitvoering
van hun taak werden ze bijgestaan door twee door het gewest meegezonden gecommit
teerden, Robert van Ittersum en Johan van Beeck, beiden burgemeesters van Deven
ter. Dit gebeurde trouwens ook op verzoek van Antwerpen. Verder assisteerde nog Jo
han Sloet, ditmaal in zijn hoedanigheid van "superintendant" binnen Kampen.

De ontvangst op het raadhuis was, zoals te voorzien, niet recht hartelijk te noe
men. Het stadsbestuur wachtte de commissarissen en hun begeleiders met het gebrui
kelijke protest op. Rutger Hudde en Henrick ter Barchorst hebben daarbij gezwegen;
die wisten: voor ons gaat alles naar wens. Inwendig triomferend konden zij aanzien,
hoe hun katholieke collega's ten slotte moesten toegeven aan het uitdrukkelijk bevel
van de gouverneur-generaal. En de commissarissen hebben de hatelijke opdracht als
een kwade noodzaak wegens de zorgelijke militaire en politieke toe stand in dit deel
der Nederlanden, verontschuldigd=".

Toch moet Huddes inactiviteit bij die gelegenheid maar ogenschijnlijk zijn ge
weest. Hij zal zich in de voorgaande week heus niet stil hebben gehouden. Vergeleken
met het commissarissenbezoek van maart 1579 was hij nu niet slechts de leider van
een burgeractie, maar een gekozen lid van de stedelijke raad. Hij genoot het ;rertrou
wen van Oranje en kon op steun rekenen vanuit Arnhem en Zwartsluis. Hij was in
middels politiek Arent toe Boecop ver voorbijgestreefd. Daarom kan het bijna niet an
ders dan dat hij een belangrijke invloed op de bemoeienis van buiten heeft gehad. Als
plaatselijk ingewijde zal hij tevoren de te Zwolle verblijvende commissarissen schrifte-
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lijke adviezen hebben gegeven ten aanzien van de vraag: wie van de burgers dienen bij
de tussentijdse ingreep als betrouwbare nieuwelingen naar voren gehaald te worden.

Als we de ongewone inmenging van bovenaf in aanmerking nemen, dan verliep de
vervangingsprocedure zo nauw mogelijk langs de lijnen van de stedelijke verkiezings
traditie. Eigenlijk hebben Roorda en Voet hun ingrijpen beperkt tot het op gang bren
gen van het verkiezingsgebruik om dat dan verder slechts onder hun matigend toe
zicht door Kamper burgers zelf te laten uitvoeren. Daartoe ontsloegen ze eerst de
gezworen gemeente van 1580. Zodoende onderwierpen zij dit college in een moeite
door aan een van hogerhand kennelijk gewenste, en breed uitgevoerde zuivering, zo
genaamd op politieke betrouwbaarheid. Vervolgens hebben ze de keuze voor een nieu
we gemeente overgelaten aan vier door hen aangewezen leden van de ontslagen ge
meente. De namen van die personen zijn niet bewaard gebleven, maar weI is
aangetekend, dat het een hopman en drie luitenants waren. Dat waren vanzelfspre
kend officieren van de burgerwacht.

Op zichzelf was de aanwijzing van de vier gemeenslieden-burgerwachtkaderleden
door de commissarissen vrij voor de hand liggend, omdat de stadsvendels evenals de
gemeente op grond van de vier espels waren ingedeeld. In het duister blijft of deze vier
ook iets te maken hebben gehad met het komplot van 21 april. Het zal weI niet: de er
gernis der katholieken kon ook weer niet te veel geprikkeld worden. Vermoedelijk zal
Rutger Hudde deze kiesmannen in vorige dagen aan Roorda en Voet dringend hebben
aanbevolen"?', En het lijkt aannemelijk, dat de vier ook voor aIle zekerheid een lijstje
bij zich hadden met de namen van hen die in de gemeente gecontinueerd mochten wor
den en van anderen die goed werden bevonden de vacante plaatsen der "vergeten" ge
meenslieden te bezetten. Het gelegenheids-kiescomite heeft nu van de gemeente ze
venentwintig person en gehandhaafd. Na de aanvulling was de radicale groep van
calvinisten met hun aanhang van oud-ballingen en ondertekenaren van de religievre
de in het college van achtenveertig zeker achttien man sterk, welk aantal tot veertien
is teruggevallen nadat vervolgens de raadsvacatures met gemeenslieden zijn gecom
pleteerd. We kunnen er gerust op rekenen, dat bij de latere aanvulling van de vier op
nieuw ontstane open pla at sen in de gemeente zeker nog minstens een radicaal in het
college is binnengeloodst.

Deze vernieuwing met aIle namen, evenals de nog volgende van de raad, kennen
we aIleen uit een stuk dat in het archief van Hasselt bewaard is gebleven, waar het
door onze stadgenoot de heer K. Schilder is aangetroffen=". We kunnen ons met hem
afvragen waarom deze vernieuwingen niet in het gebruikelijke register van schepe
nen, raad en gcmeenten=" is opgenomen. Het zal weI zijn, zoals Schilder heeft opge
merkt: men wilde er later toch liever niet aan herinnerd worden - dus: een bewuste on
achtzaamheid, waara an eveneens het grote hiaat in het Liber Memorandarum Novus
moet worden geweten.

Uit de nieuwe gemeente zijn daarop twaalf mannen uitgeloot voor het kiezen van
schepenen en raden. Diemoesten tijdens de bekende afzondering in het schepentoren
tje de acht vacante plaatsen opvullen met personen uit de pas vernieuwde gemeente.
Bij die gelegenheid hebben de boonheren er terdege voor gewaakt niet opnieuw door
een onevenwichtige keuze onvrede op te roepen. Zokozen zij vier katholieken, name
lijk Bartolt Lulofs, Egbert Morre, Gosenvan der Schere en Peter Rutgersz; daarnaast
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twee lidmaten van de gereformeerde kerk: Herman Gijsbertsz en Aelt Craen; en ver
volgens twee oud-ballingen: Jan Jansz en Claes van Olst, van wie de laatste in aIle ac
ties van ontevreden burgers met Rutger Hudde had meegedaan. Zowel bierbrouwer
Jansz als Claes van Olst moet in ieder geval hervormingsgezind zijn geweest. Met hen
kwam Huddes radicale factie in de raad op zes - en hoogstwaarschijnlijkrnet Geert
Jansz Vrese er nog bij zelfs op zeven.

De katholieke raadsvrienden die op 21 april in hun functie waren gelaten - en van
wie Arent toe Boecop, Henrick de Wolffs van Westenrode en Otto Gansneb gen. Teng
nagel de bekendste waren -, bleven ook nu gehandhaafd. Of deze mannen deze eer al
lemaal met dezelfde vreugde over zich he en hebben laten komen, staat nog te bezien.
Ze zullen het moeilijk hebben kunnen verkroppen, dat ze het eerherstel van hun ver
bannen ambtgenoten niet had den kunnen afdwingen; ook het aanhoudend triomferen
van Rutger Hudde en zijn factie moest verwerkt worden. Zij begrepen natuurlijk weI
dat hun tegenstanders de tijd nog niet geschikt achtten om henzelfte wippen; maar bij
de komende, dan weer geheel in de traditie passende keurdag zouden zij allen, of zo
goed als allen, uit de raad "vergeten" worden. En dat kwam ook zo uit, want injanuari
1581 werden van de tijdelijk gedoogden aIleen Otto Gansneb, Roloff Buyter en de mis
schien al eerder overgelopen Geert Jansz Vrese als goede patriotten gecontinueerd in
het raadscollege dat bij die gelegenheid bovendien nog van achttien tot veertien leden
is teruggebracht en dat tot 1795 bestond uit tien schepenen en vier raden'?".

Hoewel de calvinisten in juli 1580 de meerderheid op het stadhuis nog niet hadden
verkregen, beschikten zij toch maar met hun aanhang van nauwverbonden sympathi
santen over twccentwintig van de zesenzestig stemmen in raad en gemeente samen,
ofweI over drieendertig procent van het geheel. Zij hoefden de katholieken niet meer te
vrezen, want die mochten aIleen nog ja en amen zeggen op wat zij beslisten. De gere
formeerden zouden immers toch in aIle situaties gesteund worden door Willem van
Oranje, Jan van Nassau, Sonoy en Champlon. Verder kon ook Johan Sloet, die onge
twijfeld met zijn gezin al geregeld de diensten in de gereformeerde kerk bezocht, aan
dit rijtje worden toegevoegd. De gereformeerden voelden zich voorlopig veilig met alle
vendels die uit Holland waren aangevoerd sinds de strijd om het behoud van Zwolle
was begonnen.

De zomersuccessen van Rennenberg vonden aanvankelijk nog op afstand plaats:
zijn verovering van Delfzijl en Coevorden, en zijn overwinning op Hohenlo bij Boertan
ge. In september viel hem Oldenzaal in handen. Met het beleg van Steenwijk kwam de
oorlogvoering dichterbij, maar Van den Corput weerstond Rennenberg in deze vesting.
Na vier maanden moest de graaf het beleg opgeven. Hij keerde ziek naar Groningen
terug, waar hij het volgend jaar op 22 juli overleed. Dat was vier dagen voordat de op
standige gewesten Philips II als land sheer zouden afzweren. Slechte oorlogsberichten
en een stroom van vluchtelingen die op Kampen afkwam, maakten, dat de minder en
thousiaste katholieken in de raad niets anders konden doen dan loyaal meewerken -
zo niet, dan kon hun wankelmoedigheid en eventueel hun kritiek onmiddellijk tegen
hen worden uitgespeeld. De gereformeerden beheersten de stad volkomen; ze hoefden
de oude bestuurspraktijken niet al te veel geweld aan te doen en daardoor konden ze
zelfs nog enige tijd gebruik maken van de ervaring van de oudere leden van de raad.
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Met het oog op de militaire situatie was het van het allergrootste belang het her
stel en de uitbreiding van de stedelijke verdedigingswerken ter hand te nemen. Al in
april was men begonnen met de aanleg van een nieuw bolwerk buiten de Venepoort.
Aangezien de financiering van de "fortificatie" aanvankelijk gebeurde door het heffen
van licentgelden van voorbijgaande schepen, was deze aanpak al vrij gauw wegens de
vele en luide protesten van gedupeerde kooplieden elders aan de IJssel en in Holland'
niet te handhaven. De magistraat moest spoedig naar andere middelen uitzien. Zo
kwam het stadsbestuur ertoe de opbrengst van de turftol te Zwartsluis aan te vra
gen232). Die was in normale tijden niet onaanzienlijk. Maar hoewel ze voor twee jaar
werd gegeven,had Kampen er niets aan, omdat de vijand zich al weldra breeduit in de
buurt van Meppel had genesteld. Daarom heeft de stad al gauw naar een andere bron
van extra inkomsten moeten uitkijken. Aldus werd bij het centrale landsbestuur de
verwerving aangevraagd van het inmiddels verlaten klooster Sonnenberg met toebe
horende goederen en inkomsten=". Pas de toewijzing daarvan gaf de stad het nodige
soelaas. Gelukkig voor Kampen was inmiddels ook afgesproken, dat Holland het gar
nizoen in de stad zoubetalen=".

Naast degelijke muren en bolwerken hadden de zegevierende calvinisten in de te
verwachten spannende tijd ook een zomak mogelijkgeheel van medeburgers om zich
heen nodig. Ze begrepen, dat niet iedereen even enthousiast was over de machtsver
schuiving in de stad sinds het bezoekvan Oranje. Maar nu zijna de verbanning van de
meest gewantrouwde magistraatspersonen toereikend in het stadsbestuur ophet kus
sen waren geholpen, kon er ophet stedelijk schaakbord met gemak verder worden ge
schoven tot de overvleugelden zich bij het schaakmat moesten neerleggen. De meest
voor de hand liggende taktiek was: de clerus een preekverbod opleggen, en huwelijk
en doopvolgens het oude gebruik verbieden. Dan zouden weldra al heel wat staatsge
zinde en gematigde katholieken de overloop naar de gereformeerden aan de gang
brengen. Er zouden zichmet de dag meer spanningen in de katholieke gezinnen voor
doen; de jeugd zou gemakkelijk partij kunnen kiezen voor de overwinnaar om zich zo
doende een dragelijke maatschappelijke toekomst open te houden. En dejongeren zou
den op den duur hun ouders kunnen meeslepen. Zo'n overgangheeft zich evenwel niet
zo stormachtig in de bewaardgebleven lidmatenlijsten afgetekend; die geven slechts
een relatiefbescheiden aanwas in de volgende tien, twintig jaren te zien. Ongetwijfeld
was de kerkeraad der gereformeerde gemeente tevreden met de toeloop van belang
stellenden, maar daarbij uiterst kieskeurig in het toelaten tot de avondmaalsviering -
het openlijk bewijs van een erkende en degelijk gereformeerde geloofsovertuiging.Ten
aanzien van doopen huwelijksbevestiging zullen de predikanten en ouderlingen daar
entegen zich minder nauwgezet hebben opgesteld, maar daarvan zijn geen aanteke
ningen uit die tijd over.

Alles wijst erop, dat de kerkgebouwen, afgezien van de ene gereformeerde, na de
aanslag van Palmpasen voor erediensten gesloten zijn gebleven. De religievrede was
praktisch opgeheven. De meerderheid van de clerus was wel in de stad achtergeble
yen, maar die moest zich doodstil houden om niet zonder inkomsten te geraken. Het
katholieke deel der stadbestuurders heeft zich bij die toestand moeten neerleggen.
Terwijl de gereformeerden geen sprankje consideratie voor de katholieke eredienst en
zielzorg opbrachten, hebben ze de gematigden en weifelaars op het raadhuis en in de
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stad weliswaar enige bedenktijd gegund. Wie echter niet voor de gereformeerde religie
koos, moest zich voortaan met gewetensvrijheid tevreden stellen. Op godsdienstig ge
bied weI'd de juiste richting aangegeven door ongeveer tweehonderddertig gerefor
meerde lidmaten en door het partijdig vendel van het garnizoen - een atmosfeer om te
snijden, naar men mag aannemen!

De wedeme zou nooit meer een pastoor tot woning dienen. Een dag na de plunde
ring van 27 maart waren de bedden en het ander roerend goed van de pastorie naar
het weeshuis gebracht'?". Twee maanden later liet de magistraat nog eens inventari
seren wat er aan bruikbare inboedel was achtergebleven. Dat restant aan huisraad is
toen ter beschikking gesteld van de gereformeerde predikant Caspar Holstech, die bij
die gelegenheid waarschijnlijk ook al de wedeme betrokken heeft=".

Na de tussentijdse verandering van de magistraat en de gezworen gemeente kon
vervolgens een vervroegde verandering van de kerkcommissies niet uitblijven. Van
ouds stonden de kerkgebouwen onder het beheer van kerkmeesters op wie weer werd
toegezien door de kerkprovisoren. De magistraat wees deze functionarissen jaarlijks
voor elke kerk en kapel twee aan twee aan uit de stedelijk raad zelf en uit de achten
veertig gemeenslieden. Door de politieke gebeurtenissen van de laatste maanden wa
ren er vacatures ontstaan die nodig aangevuld behoorden te worden. Kortheidshalve
haal ik hier aIleen de kerkbesturen van de Sint-Nicolaas en de Onze-Lieve-Vrouwe
voor 1580 aan. Provisoren van de hoofdkerk waren Geert van Endoven en Henrick de
Wolffs van Westenrode, en kerkmeesters Henrick van der Vecht (de broer van Con
raedt) en Johan toe Boecop. Aan de tweede kerk waren Conraedt van der Vecht en Ot
to Gansneb gen. Tengnagel provisoren, en Thyman Schulte en Gijsbert Brunckhorst
kerkmeesters. Van de acht genoemden hadden er twee bij de coup van 21 april de stad
moeten verlaten. Van de overige zes mogen we aannemen dat ze nog katholiek te noe
men waren. Met de toenemende protestantse invloed in het stadsbestuur en de eenzij
dige opheffing van de religievrede is het van belang te zien wie er nu het beheer van de
kerkgebouwen en de daarbijbehorende geestelijke goederen in handen kregen. Ook
hierbij valt het proces van gereformeerde infiltratie waar te nemen.

Voor de Sint-Nicolaas is dat wat uitgebreider te volgen. Het beheer van de pa
rochiekerk is op 22 september overgedragen. Dit gebeurde in de schepenkamer van
het raadhuis. De regerend burgemeester Bartolt Lulofs heeft toen het "kerckboeck",
waarin het financieel beleid werd verantwoord, 'aan een van de beide nieuwe kerk
meesters Jan Henricksz .lakcnsnijder overhandigd"?". Deze gemeensman was sinds
december 1579 lidmaat van de gereformeerde kerk. Dat men hem de boekhouding
overdroeg, toont aan, dat er op een herstel van de religievrede niet meer te rekenen
viel. Even later is hem ook nog de geldbuidel en het rekenschapsboek van de getijden
aangereikt2381• Die specifiekekatholieke officiesbehoorden nu voorgoedtot het verle
den en dus kon het getijdenfonds geriefelijk bij het algemene fonds van de desbe
treffende kerk worden gevoegd.Ongeveer eenzelfdeoverdracht heeft ookvoor de Bui
tenkerk plaats gevonden. Daar ontving de gereformeerde gemeensman Jacob Vene
kerkboek en geldbuidel'?". Het beheer van de gebouwen en de bezittingen bleef aan
het stadsbestuur en werd niet aan de gereformeerde gemeente toevertrouwd, en dat
zou in de toekomst ookzoblijven.

Opmerkelijk nu is, en haast niet te geloven, dat Arent toe Boecopaan Jan Hen-
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ricksz als tweede kerkmeester van de Bovenkerk werd toegevoegd. Toe Boecop, de
eens zo strijdbare katholiek, beyond zich nu in een beklagenswaardige situatie, dat hij
weldra moest meewerken aan het ontluisteren van het middeleeuws kerkinterieur en
aan het onderkalken van alles wat aan zijn godsdienst herinnerde. Wat was er met
hem gebeurd? Was hij miss chien sinds de aprilcoup helemaal de brede baan van het
opportunisme opgegaan? Of hebben zijn protestantsgezinde dochters en zijn zoons
hem tot een tussenstandpunt weten te bepraten=v? Wat in ieder geval zeker is, is dat
hij tot begin 1582 in die weinig benijdbare functie is aangebleven. En zo heeftzijn neef
Johan toe Boecop, nadat hij als kerkmeester van de Bovenkerk was afgetreden, even
eens nog tot 1582 toe als kerkmeester van de Buitenkerk dienst gedaan. In diezelfde
tijd waren de provisoren van de Bovenkerk nog katholiek, maar van hun beider colle
ga's aan de Buitenkerk kon dat niet meer worden gezegd.

Na hun volledige zegepraal hebben de gereformeerden maandenlang geen gebruik
kunnen maken van de Broederkerk. Die zou anders ruim genoeg geweest zijn om de
eerste, groeiende toeloop van belangstellenden op te vangen. Ze is zeer waarschijnlijk
gebruikt als voorlopig onderkomen voor het garnizoen. Eind 1580 is het orgel dat
sinds de ontruiming van de Broederkerk aan het begin van dat jaar aan de kerk van
de Reilige Geest was uitgeleend, weer op zijn vroegere plaats teruggebracht=". De
herinrichting van de beide parochiekerken heeft veel tijd genomen, vooral die van de
Bovenkerk, die eerst in 1582voor de gereformeerde kerkdiensten kon worden openge
steld.

Pas met april 1581 krijgen we enige betrouwbare indruk van hoe de verandering
in het geestelijk leven werd aangepakt. Die aanpak kon des te beter gebeuren, omdat
met de laatste keurdag het stadsbestuur nog weer steviger in de greep der calvinisten
was gekomen. Om te beginnen was de magistraat toen blijvend van achttien tot veer
tien personen ingekrompen, en daarin waren vervolgens zeker vijf tot zeven hervor
mingsgezinden opgenomen. En in het corps van achtenveertig gemeenslieden zijn toen
vijftien lidmaten van de gereformeerde kerk en vijf sympathisanten gekozen. Met een
zodanige sterkte in beide colleges konden de vernieuwers hun wil bij de onzekere
meerderheid gemakkelijk doordrukken.Wie dat meteen hebben begrepen, dat waren
de predikanten Casparus Holstech en Sanderus Theodorus (anders geheten Sanders
Dircksz). Zij hebben de vrijheid genomen een lijstje met wensen naar de magistraat te
sturen om als richtlijn voor verder hervormend beleid over te nemen=",

Zij vroegen v66r alles hervorming van het onderwijs aan de Latijnse school en aan
alle "Duitse" schooltjes waar in de land staal les werd gegeven. Zij adviseerden ten
dienste van de kerk aanstelling van "godtzalige"mannen tot schoolmeesters, organis
ten en kosters. Daarbij wensten zij ontzegging van iedere zielzorg en liturgie aan de
katholieke clerus. Blijkbaar was tot dan toe in dit opzicht het een en ander nog door de
vingers gezien. Ret werd dan tijd de uitoefening van de katholieke godsdienst doel
treffend te verhinderen. WeImochten de kloosterlingen in hun conventen een "eerlijc
ke woenplaetze" behouden, maar de resterende ruimte in die gebouwen dienden tot
onderdak voor de armen ingeruimd te worden. Ook in het openbare leven in de stad
wensten de predikanten het nodige veranderd te zien. Ret liefst zagen zij het bezoek
aan de "ungodtlijcke" herbergen verboden. Voorlopigvroegen zij in ieder geval met na
druk een algeheel tapverbod tijdens hun predikaties. Ook des zondags zouden de bier-
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wagens van de straat geweerd behoren te worden. En de vroegere overvloed aan ker
kelijke feestdagen diende drastisch ingekort te worden, zodat het kerkelijk jaar haar
middeleeuws karakter totaal zou verliezen.

In hun antwoord op het verzoek formuleerden de regenten de zaken toch iets mil
der243). Zij handhaafden de rector van de Latijnse school in zijn traditionele verant
woordelijkheidvoor het hele stedelijk onderwijs. Hij zal erop toezien, dat niets onder
nomen wordt wat in strijd is met de gereformeerde godsdienst, maar dan toch ook
weer zo, "dat nyemant gedrongen sal worden ter kercke te gaene tegens die wille der
olderen".Met andere woorden:al te stellige catechese diende nogvermeden te worden,
opdat de ouders niet zouden gaan protesteren. Ten aanzien van de kerkelijke feestda
gen drukte de magistraat zich ook iets toleranter uit: "een yder wort sijn conscientie
vrij gelaten". Op de rest der wensen reageerden de stadsbestuurders niet onwelwil
lend.

In de loopvan 1581is het onderwijs degelijk naar de gereformeerde idealen inge
richt, waarbij een grote plaats voor lessen in de Heidelbergse catechismus werd inge
ruimd. Van de komende generaties zou de nieuwe kerkgemeenschap het vooral moe
ten hebben. De gereformeerden stonden zelfs voor, dat alle pasgeborenen binnen het
stedelijk rechtsgebied in de enig getolereerde kerk zouden worden gedoopt. Een tijd
lang heeft de magistraat de ouders daartoe ook trachten te verplichten. Zelfs konden
kinderen, naar die opvatting, wel geheel buiten medeweten van de ouders worden ge
doopt, als zij door "lofweerdige getuygen" voor dat doel naar de kerk werden ge
bracht=", De weeskinderen in het "Soete-Naeme_Jhesushuys" zijn op die manier een
gemakkelijke prooivoor de gereformeerde bekeringsijver geworden,vooral toen in no
vember '81 een oud-conventikelleidertot weesmeester was aangesteld=",

Tevens was in die geestelijk zo chaotische tijd voor volhardende katholieken het
sluiten van een huwelijk vollodigontregeld. WeIwerd na een paar jaar de mogelijk
heid tot een burgerlijk huwelijk geschapen. Maar in die tussentijd kon men voor een
echtverbintenis alleen in de gereformeerde kerk terecht."'". En die toestand was voor
de katholieken onaanvaardbaar. Onzichtbaar blijft hoe men zich in die kringen mid
delerwijl heeft beholpen, want maatschappelijke erkenning van zo'n verbintenis was
in verband met erfrecht toch noodzakelijk.

Op het gebied van het beheer der geestelijke goederen wachtte de gereformeerde
gemeente een teleurstelling. De inkomsten uit het land- en huizenbezit van de kerk,
van de vicarieen en dememories trok het stadsbestuur geheel aan zich.Daar kwamen
nog de bezittingen van de kloosters en conventen bij. Het totale bezit werd in de loop
der komende jaren gelnventariseerd en ondergebracht in een groot fonds der "Ecole
siastique Guideren'"?".Die naasting liet de magistraat zichniet ontglippen, omdat dat
bijzondere fonds verlichting kon brengen voor allenlei uitgaven die anders ten laste
van de stedelijke schatkist zouden komen. Zokreeg de stedelijke overheid voor haar
eigen financien uitzicht op een mogelijkheid tot geleidelijke aflossing van de bezet
tingsschulden. Uit de geestelijke goederen werden voortaan in de eerste plaats de
traktementen van predikanten en schoolmeesters betaald, vervolgens de uitkeringen
aan hun weduwen; dan werden er uit bekostigd het onderwijs, de beurzen aan begaaf
de zonenvan de hiervoor genoemden en aan begaafdejongens uit het weeshuis; en ten
slotte de armenzorg, waaronder in zekere zin voor de volgende twintig a dertig jaar
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nog viel de bijstand-tot-uitstervens-toe aan geestelijken en kloosterlingen die zich
naar de wensen van de calvinisten in een leven van kerkelijk en maatschappelijk
nietsdoen hadden geschikt. En daarmee kon de reformatie zich met succes verder vol
trekken.

Besluit
De_behandeldejaren uit de Kamper geschiedenis vallen samen met het stadhou

derschap van Rennenberg. Die periode werd politiek gekenmerkt door discussie over
de religievrede, de Keulse vredehandel en over de Nadere Unie. De stadhouder stond
aanvankelijk volledig achter de tolerantiepolitiek van Willemvan Oranje en Matthias
van Oostenrijk, maar aan de zuidwestgrens van zijn gouvernement werd hij steeds
meer verontrust door de harde mentaliteit van Jan van Nassau en Diederik Sonoy.
Die twee hadden van hun kant ook liever een besluitvaardig en gelijkgezind bondge
noot aan de andere oevervan de IJ ssel gezien.Rennenberg was hun te slap en Overijs
sel werkte alles behalve spontaan aan de verdedigingsvoorbereidingenvan het gebied
mee. De godsdienst kwam weldra als een graadmeter van politieke betrouwbaarheid
in gebruik. De stadhouder van Gelderland en de luitenant-gouverneur van Noord-Hol
land waren beiden calvinisten van een zeer strijdbaar en beginselvast kaliber; zij za
gen de katholieken zander voorbehoud voor heimelijk Spaansgezind aan. Daarom
achtten zij het ookbeslist noodzakelijk, dat de gereformeerden in de drie IJsselsteden
van Overijssel op het kussen kwamen, wat zij, in het uiterste geval door middel van
een komplot, trachtten te bevorderen. Toen de infiltratie van het calvinisme en de toe
nemende invloed van de Nadere Unie zich hinderlijk begon afte tekenen, kwam Ren
nenberg meer en meer in een ongewildepositie terecht. Evenals hij zagen de katholic
ken in Overijssel zich voor een dilemma gesteld, waarvoor zij het liefst niet in
aanmerking kwamen. Het culminatiepunt van deze studie ligt op de dag, dat Rennen
berg onaangekondigd de Unie verliet. Hoewel de stadhouder krachtens het akkoord
van oktober 1578een stevige greep opKampen had en hij een meegaan van de stad bij
zijn terugkeer onder de gehoorzaamheid van Philips goed had kunnen gebruiken,
moet hij zich door allerlei onvoorziene en zich snel ontwikkelende gebeurtenissen in
die berekening teleurgesteld hebben gezien. Ik heb mijn verhandeling op die verwar
rende gebeurtenissen van maart 1580 toegespitst om zodoende haar drie, in de titel
aangegeven hoofdthema's betekenis te geven.

Met "het verraad" van Rennenberg was er dus onder de Kamper burgerij een stevi
ge spanning ontstaan. Hoewelhet Liber Memorandarum NODusmet zijn raadsversla
gen uit die tijd ons in de steek laat, geven andere bronnen nognet genoegomdie atmo
sfeer achteraf aan te voelen. Voorop staat, dat de gereformeerden redenen genoeg
meenden te hebben voor een onoverkomelijkwantrouwen tegen het gros der katholie
ken. Ongetwijfeldklopten zij zichzelf onderwijl op de borst als waren zij de enige be
trouwbare bondgenoten van Matthias, Oranje en de Staten-Generaal, wat een eenzij
dige voorstelling van zaken was. Zij hebben als minderheid na de ongestrafte
kerkplundering in de GoedeWeek binnen een maand of drie, vier de politieke macht
naar zich toegetrokken, want Kampen mocht toch immers niet door een samenzwe
ring van "Spaansgezinden" verloren gaan. Zo heeft die minderheid vervolgens op 21
april met geweld verdachte elementen uit de raad gestoten en uit de stad verbannen.

214



En dan te bedenken dat de gereformeerde kerkgemeente, berekend naar het bewaard
gebleven lidmatenregister, eind december 1580 met het erbij veronderstelde kindertal
op tien procent bij een bevolkingssterkte van vijfduizend zielen, en een procent lager
bij zesduizend inwoners kwam=". Daarbuiten moet dan nog wel rekening gehouden
worden met een belangrijke groep van niet-geregistreerde kerkbezoekers, die voorlo
pig niet als lidmaat werden opgenomen. Misschien moeten we die niet te becijferen
schaar met kroost en al op ongeveer eenzelfde aantal als dat van de erkende gelovigen
met hun gezinsaanhang stell en, want sucres trekt aan!

Hoe was inmiddels die gereformeerde minderheid in staat de andersdenkende
meerderheid schijnbaar zo moeiteloos te ringeloren? WeI, dat is doodeenvoudig te ver
klaren! Zij was dankzij de hulp van Sonoy aan de macht geholpen. De man had
Champlon listig met een vendel in Kampen gelegerd en dat garnizoen stelde zich in
die toe stand van opgevoerde opwinding zeker niet neutraal op. Bovendien stond Jo
han Sloet, de door Oranje benoemde krijgsoverste van de gewapende burgerij, aan de
zijde der calvinisten. Maar deze was weliswaar van een heel ander karakter dan So
noy; hij was eerder geneigd tot redelijkheid en plooibaarheid,en bovendien door en
door bekend met de geaardheid der plaatselijke bevolking. Een en ander verklaart
ook, hoe de overwinnaars de nog achtergebleven katholieken in raad en gemeente hun
ambtsjaar tot de eerstvolgende keurdag heel toegevend konden laten uitzitten en hen
in 1581, en zelfs later, nog wel voor een deel konden herkiezen. Dit alles was natuur
lijk alleen mogelijk op de voorwaarden van die gereformeerde minderheid! Die factie
maakte voortaan uit wat de juiste politiek en de ware godsdienst was. En wie zich ver
zette tegen het theocratisch ideaal der geregistreerde triomfeerders, welnu, die kon al
tijd nog over de IJsselbrug in ballingschap worden gestuurd.
Vandaar dat de aangebleven katholieke magistraatspersonen weldra zo'n lijdelijke in
druk maken. Toen de regerende minderheid in 1608 eenmaal genoeg keuze had in ei
gen kring, werden de zetels in raad en gemeente voortaan volledig toevertrouwd aan
lidmaten van de gereformeerde kerk en verder aan sympathisanten die zonder man
keren de kerkdiensten bezochten.

De gereformeerden hebben in 1580 en 1581 de politieke macht in Kampen doel
treffend in bezit genomen. Daarmee was het katholieke, middeleeuwse patriciaat op
het raadhuis opzij geschoven. Dat had meer dan drie eeuwen lang binnen de overgele
verde instituties zijn machtspositie weten op te bouwen. Hoewel de "Eersame Heren"
gecontroleerd werden op hun handelingen door de burgers van de grote en kleine ge
meenten, was er geen sprake geweest van democratic, hoogstens van gecontroleerde
uitvoerende macht. En doordat de magistraat de gemeenten op hunjaarlijkse keurdag
bij vacatures aanvulde, was die medezeggenschap toch ook weer niet zo hinderlijk. De
burgerij had wel eens, in 1519, de wens geuit die keur geheel aan haar, of liever aan
haar organisaties als de gilden en de schutterij, over te laten, maar die actie van on
derop was vrij snel afgezwakt en gedeeltelijk onschadelijk gemaakt. Hoewel de grote
en de kleine gemeenten zo op de eerste aanblik een zeker democratisch voorkomen
hadden, bestonden zij aIleen uit creaturen van de regentenkliek, en dus konden zij
niet mete en geacht worden "het gantze corpus der Stadt" te representeren. De burger
actie van Rutger Hudde van begin 1579 leek nu, met de reformatie, een verandering te
zullen aanbrengen in die vastgeroeste bestuursgewoonte. Er was in januari 1580 een
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college van achtenveertig gemeenslieden gekomen, die voortaan door de gemeenslie
den zelf uit de mannelijke bevolking van de vier stadsespels gekozen zouden worden.
Het wordt dan ook werkelijk interessant als we de verkiezingspercentages voor de
protestanten van januari en juli 1580 en die van januari 1581 globaal met elkaar ver
gelijken. Tegen de bij elkaar genomen gehelen van raad en gemeente komen in die
trits van zesenzestig- zesenzestig-tweeenzestig de ingeschreven lidmaten van de gere
formeerde kerk onevenredig sterk uit de bus, respectievelijk met de percentages van
zestien, drieentwintig en tweeendertig, En met de sympathisanten, zoals enkele on
dertekenaars van de religievrede erbij, op vierentwintig, drieendertig en drieenvcertig
procent.

Eenmaal aan de macht hebben de gereformeerden in de loop der jaren op achter
eenvolgende keurdagen een geleidelijke zuivering van raad en gezworen gemeente
doorgevoerd. Tevens verminderden zij na 1587 het aantal gemeenslieden van achten
veertig tot zesendertig. Mgezien van een tijdelijke inkrimping tot achtentwintig en
zelfs tot vierentwintig tussen 1623 en 1651, is dat aantal van zesendertig tot 1795
aangehouden. Daarmee liep de combinatie van de tot veertien leden gereduceerde
raad en de gezworen gemeente globaal genomen dus terug tot vijftig man"?'. Die twee
ledige eenheid bleef een coterie van burgers die het bestuur, de controle op het bestuur
en de vervulling van de voornaamste stadsambten in handen had. Achteraf be
schouwd heeft Rutger Huddes burgeractie naar onze eigentijdse begrippen maar een
beperkt resultaat bereikt. Want wat maakte het nu voor verschil uit of de raad zoals
voorheen de gemeenten groot en klein elk jaar bij vacatures weer vol koos, of dat de
nieuwe gemeente zichzelfvoortaan aanvulde? AIleen, de gemeente was een veel groter
kiescollege dan de raad. Dat wel, Maar kun je nu zeggen, dat de burgeractivisten "ver
lossing" uit een voorafgaand "oligarchisch systeem" hebben gebrachti'>" Eigenlijk niet.
De gewoonte van het aanvullen van de eigen groep (het coopteren) bleef in zwang met
allc mogelijkheden tot oligarchische praktijken. De afstand tussen raad en gemeente
aan de ene kant en de burgerij aan de andere kant is er heus niet door verkleind. Dat
had voorkomen kunnen worden als het kiesrecht aan burgers buiten de gezworen ge
meente gegeven was. Men had daarbij op voorbeeld van 1519 aan kiezers uit de gilden
en de burgerwacht kunnen denken. Maar aan een dergelijke hervorming was men
destijds blijkbaar nog steeds niet toe - die was te radicaaI.

In aansluiting bij het gebruik sinds 1519 vulden ook na 1580 uit de gemeente aan
gewezen "keurnoten" de raad aan. Ze werden nog steeds met behulp van twee soorten
bonen uitgeloot, maar nu wel drie per espel, dus twaalf in het geheeI. Een verbetering
was het, dat voortaan in principe alle gemeenslieden zonder uitzondering voor de
raadsvacatures in aanmerking kwamen. Door die uitbreiding van het beschikbaar ge
tal van gegadigden en door de inkrimping van de magistraat was die kans op bevorde
ring naar het begeerde hogerop kleiner geworden. Bovendien hing iedere keer veel af
van het onvoorspelbaar verloop der bonentrekkerij, want wie in het Schepentorentje
in conclaaf ging, was zelf voor verkiezing uitgesloten. Maar ten slotte kon dan bij le
yen en welzijn - wellicht ook naar volgorde van ouderdom of van wachtjaren - de grote
dag aanbreken. Voor de meerderheid moet het lidmaatschap van de gezworen ge
meente enkel al mooi genoeg zijn geweest: men behoorde tot een exclusieve club, al
bleef vanzelfsprekend de raad de hoogste politieke macht en het hoogste aanzien be-
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houden.De gemeenslieden waren zich hun waardigheid in ieder geval bewust en zij
gingen bij de toelating tot hun college steeds selectiever op aanzien en bezit letten.
Daarmee evenredig nam hun politieke behoudzucht toe - een mentaliteit die precies
past bij een stadje dat weldra in zijn ontplooiing bleef steken en daarna afzakte.

Voor de gewone man zal het aangebrachte verschil met vroeger niets hebben bete
kend; voor hem vormden raad en gemeente evenals voorheen een belangengemeen
schap van welgestelde stadgenoten, die allen in de enig officieel erkende kerk kerkten
en die, als het hun zo te pas kwam, zich ongestoord konden bezondigen aan verwan
tenvoortrekkerij en vriendjespolitiek, aan het elkaar toespelen van aantrekkelijke
baantjes en bijkomstige baten.

In de behandelde periode vielen voor een mogelijke ontrouw van Kampen aan de
Generale Unie geen steekhoudende bewijzen aan te dragen. Welliep de stad, evenals
Overijssel, niet over van bijzondere ijver en vechtlust. Spaansgezind kan ze moeilijk
worden genoemd. Eigen ervaring met het garnizoen van Polweiler, dat hier tussen
1572 en '78 gelegerd was geweest, had afschrikwekkende herinneringen achtergela
ten. De stad had groot belang bij een vrije zee, en aangezien de toe gang daartoe van de
Hollanders afhing, kon de magistraat echt geen ondoordachte dingen doen. Bovendien
hadden welgestelde Kampers tijdens de bezettingsjaren kapitalen verstrekt om de
enorme kosten van het garnizoen te bestrijden; die bleven achteraf op rentebetaling
en aflossing van de leningen rekenen. De burgerij moet juist goede verwachtingen
hebben gekoesterd van herstel der vroegere welvaart aan de zijde van de Generale
Unie. Economisch was Kampen zonder Holland niets; politiek was het naast Holland
niet bijster gelukkig. Doordat Overijssel en Kampen niet volle dig tot de Nadere Unie
wilden toetreden, beschouwden de Hollanders de stad als onbetrouwbaar, dus als
Spaansgezind - en dan kon, naar Hollandse maatstaf, alleen een gereformeerd be
stuur daarin verbetering brengen.

Verder is er de vraag: hoe keek nu Philips II tegen de stad aan? Ofliever: welke in
druk had hij van haar belangrijkste burgers? Hierop is wel een vrij concreet antwoord
te geven. Er is namelijk een lijst bewaard gebleven waarin een rekenmeester uit Roer
mond ter informatie van de koning een overzicht heeft gegeven van grondbezit en ren
ten van diens vijanden in Overijssel. De lijst is tussen 1580 en '87 opgemaakt, want de
landsheer had zich voorgenomen die goederen en inkomsten verbeurd te verklaren als
het getij zou verlopen. Maar tot zo'n vereffening is het nooit gekomen. Intussen blijft
de lijst voor ons van belang om te zien welke Kampers er zoal onder die "vianden ende
reb ellen" van de Spaanse koning staan genoteerd. Dat waren dan: de weduwe van
Conraedt van der Vecht=", Arent toe Boecop en zijn neef Gerrit. Verder werden opge
tekend het convent Op den Oort en het Heilige-Geestgasthuis. De "Brunneper joffers"
had den zich blijkbaar nooit naar het klooster van de verbannen minderbroed~rs mo
gen laten overplaatsen; en het gasthuis werd vermoedelijk de gedwongen afstand van
de erbij behorende kerk kwalijk genomen. Bovendien werden de drosten Eggerich Rip
perda, Johan Sloet en Eusebius Bentinck genoemd die alle drie zo nauw bij de Kamper
gebeurtenissen betrokken waren geweest. En in de lijst van koningsgetrouwen staat
daarentegen niemand uit Kampen genoteerd"?'.

Ten aanzien van de bondgenotentrouw is uiteraard de houding van Rennenberg

217



van groot belang geweest. De katholieke stadhouder, telg uit een aanzienlijk geslacht,
gafimmers aan velen het voorbeeld. Tot op het laatst moeten de katholieken in Over
ijssel hebben gedacht, dat hij die op eigen naam de Unie van Utrecht had getekend
met hart en ziel staatsgezind was, en dat hij zich evenals de katholieke gouverneur
generaal Matthias weinig aantrok van het decreet van paus Gregorius XIII. Zijn lei
ding bood Overijssel nochtans een waarborg tegen de Nadere Unie. Van zijn innerlijke
strijd sinds september 1579 zuIlen de leidende figuren in het gewest, voornamelijk de
drosten, misschien weI iets hebben bespeurd, maar die twijfel hebben zij naar aIle
waarschijnlijkheid nooit in het diepst vertrouwen met hem gedeeld. Zijn politiek leek
er in het algemeen op gericht de inwoners door akkoorden tot trouw te noodzaken en
hun beloften met plechtige eden te laten bevestigen. Zo nodig werden belangrijke af
spraken nog eens door borgsteIling met lijf en goed extra bekrachtigd. Op die manier
is de Kamper burgerij tot de overeenkomst van 12 oktober 1578 verplicht, en voor een
tweede keer in december 1579. En ook de vier door de stadhouder aangewezen gar an
tiecommissarissen, onder wie de voornaamste landdrosten in Overijssel, zijn speciaal
op borgtocht van eigen persoon en bezit tot nauwgezetheid in hun toezicht gedwongen.
Voor Kampen en voor de commissarissen moet die binding aan het woord in zekere zin
als een vernederend blijk van niet al te groot vertrouwen hebben gegolden. Deson
danks stond Overijssel Rennenberg in veel opzichten nog het meest na. Steeds heeft
de stadhouder Kampen voor de gewestelijke defensie in het kader van de Generale
Unie als een laatst, onmisbaar bolwerk aan de IJssel beschouwd. Vrij zeker ook heeft
hij, geheel bij zichzelf het voor en tegen van een afval overwegend, op een aansluiten
van de stad bij het verlaten van de Unie gerekend. Door Oranjes tussenkomst is Kam
pen nog zelfs niet aan een partij kiezen toegekomen. Het blijft trouwens een vraag of
de katholieken hier bij een andere politi eke en militaire situatie zich in een onmiddel
lijke actie hadden laten meesleuren. Van ganser harte zou het niet gegaan zijn: daar
voor stond er, economisch gezien, teveel op het spel.

De Kamper magistraat had zich tegenover protestanten doorgaans verdraagzaam
opgesteld, en de katholieke ingezetenen gedroegen zich eveneens vrij tolerant. In oor
sprong hadden ze het met de lutheranen ook niet al te moeilijk gehad. En hoewel in
1572 het verschil tussen luthersen en calvinisten misschien nog niet eens zo duidelijk
aan het licht was gekomen, vormden de laatsten sinds 17 juli 1578 de enige wederpar
tij waarmee de magistraat kreeg te onderhandelen. De luthersen, en ook de doopsge
zinden, voor zover aanwezig, hielden zich aan de openbaarheid onttrokken. Vermoede
lijk hadden zij zich wel voor een groot deel bij de gereformeerden aangesloten. In ieder
geval had den de teruggekeerde baIlingen zich tijdens hun ballingschap intens met het
calvinisme verbonden. Dat valt niet aIleen te veronderstellen van hen die in voorgaan
de jaren hun toevlucht in Holland hadden gezocht, maar ook van degenen die destijds
naar het Oostfriese Emden waren getogen, in welke stad al in oktober 1571 op een sy
node van uitgewekenen uit de lage landen de grondslag voor een Nederlands-gerefor
meerde of -hervormde kerk was gelegd. De calvinisten waren weerbaar en betoonden
zich ongeduldig op het punt van religievrede. Die wisten zich van het begin af ge-.
steund door Sonoy, zodat zij zich voortijdig van de gasthuiskerk in de Oudestraat had
den meester kunnen maken en met behulp van het garnizoen in bezit houden. Stad-
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houder Rennenberg he eft voor hers tel van rust het garnizoen weggenomen en het ka
tholieke stadsbestuur meteen verplicht samen met de gereformeerden tot een religie
vrede te komen, die uiteindelijk in juni 1579 van kracht werd. Toch konden de katho
lieken ten aanzien van de andersdenkenden niet alle argwaan afleggen wegens de
gereformeerde praktijken in Holland en Vlaanderen. Het zegevierend zelfvertrouwen
der calvinisten maakte het telkens zo moeilijk met hen om te gaan. Van katholieke zij
de betreurde men het zeer, dat de gereformeerden die zo op eigen geloofsvrijheid ston
den, het hun andersdenkende medestanders in het gezamenlijk verzet zo lastig maak
ten. Zij vergaten, dat de katholieken zich ten behoeve van de protestantenjuist om die
vrijheid in allerlei moeilijkheden begaven, waarbij zij dikwijls eigen leven en bezit in
de waagschaal stelden. Dit onderwerp hadden Eusebius Bentinck en Arent toe Boecop
aangeroerd, toen zij in juli '79 bij Rennenberg te Utrecht de maaltijd gebruiktcn'?".
Het zat hun hoog, want er werd dagelijks veel verdraagzaamheid van hen gevergd. In
dat licht bezien valt het te bewonderen, dat de Kamper magistraat na de opwindende
oktoberrellen van 1579 de burgerij toch weer tot een vereiste rust voor religievrede
heeft weten te kalmeren.

Dejaren 1580en 1581zijn daarentegen slecht voor de Kamper verdraagzaamheid
geweest. Dit blijkt overduidelijk als men de inhoud van de religievrede van 28 juni
1579 vergelijkt met het wenslijstje dat de predikanten hier op 12 april 1581 aan de
magistraat hebben voorgelegd.Terwijl de religievrede ervan getuigt, dat de katholie
ke meerderheid de calvinisten het nodige vertrouwen wilde geven, is de inhoud van
het tweede document superieur van toon en is er alleen sprake van veroordeling der
katholieken. De verslagen partij mocht voortaan genoegen nemen met gewetensvrij
heid, iets waarmee nota bene de gereformeerden zichzelfal drie jaar terug niet tevre
den hadden willen stellen. DeKamper gereformeerden die dankzij de hulp uit de verte
van Jan van Nassau en Diederik Sonoyaan hun overwinning geholpen zijn, ontnamen
de katholieke meerderheid elke gelegenheid tot uitoefening van hun godsdienst en tot
het geven en volgenvan eigen onderwijs. En dat kwam niet aileen voort uit een tegen
haar ontstaan wantrouwen door de afval van Rennenberg, maar veeleer nog door de
calvinistische standpunten ten aanzien van de paus, de katholieke kerk en speciaal
van de "roomse"leer, die algemeen met "superstitie" en "afgoderij"werd gekarakteri
seerd. Daarom kan de zogenaamde ontrouw der katholieken achteraf de opheffingvan
de religievrede nooit rechtvaardigen.

Het is voor de katholieke magistraatspersonen lang niet even gemakkelijk geweest
in 1580en 1581 in de raadzaal te moeten wijken voor de overwinnaars. Om te begin
nen werd een achttal van hen op 21 april 1580zelfs zonder opgaafvan redenen uit de
raad verwijderd en onmiddellijk uit de stad verbannen. Van de overblijvenden heeft
een deel nog kunnen aanblijven tot januari 1581 en dat werd toen op een enkele uit
zondering na bij de keur zogenaamd vergeten. Hoe de betrokkenen dat hebben ver
werkt, blijft wegens het ontbreken van eigen of andermans uitlatingen slechts te ra
den. Eigenlijk valt alleen bij Arent toe Boecopaan te geven hoe triest die regent zijn
voortreffelijke loopbaan ten dienste van de stad moest bceindigen. Viel hij in 1572,
1578en 1579op als een weerbaar katholiek, sinds oktober '79moet hij zich uit werke
lijkheidszin tot een toegevend katholiek hebben ontwikkeld.Wat was er met dezeman
gebeurd, dat hij speciaal de verbanning van zijn aangetrouwde neefVan der Vecht en
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zijn vriend Glauwe zo maar heeft kunnen aanzien? Juist deze daad van terreur moet
voor hem -de temperamentvolle man die hij was- toch reden genoeg zijn geweest om
ermee op te houden! Maar dat deed hij niet; hij bleef aan tot januari 1581. Aldus heeft
hij in samenwerking met Rutger Hudde de Kamper belangen nog aan de zijde van de
Nadere Unie helpen bevorderen. In september '80 liet hij zich daarenboven als kerk
meester van de Bovenkerk aanwijzen, in welke functie hij ook het hele jaar '81 door
betrokken was bij handelingen die een goed katholiek hartgrondig moesten tegen
staan. Gezien zijn oprechtheid en toewijding in voorgaande jaren is het moeilijk aan te
nemen, dat hij zich zonder innerlijke strijd aan een ordinair opportunisme heeft schul
dig gemaakt. Eerder meen ik deze plooibaarheid te moeten toeschrijven aan zijn ver
bondenheid met zijn eigen kinderen die in de jaren na de bevrijding min of meer voor
de reformatie hebben gekozen. Zijn dochters Mechtelt en Margaretha waren getrouwd
met protestantsgezinden. En zijn zoon Willem, doctor in de beide rechten, was van
1582 tot zijn dood in 1585 lid van de Kamper magistraat, en dan zal die Willem toch
wel heel inschikkelijk tegenover de gereformeerden hebben gestaan. In zijn laatste le
vensjaren verloor Arent eveneens zijn oudste zoon Dirck, die in 1596 door vijandelijke
troepen onder Zutphen gedood werd. Daarnaast kan enige invloed van de gematigde
Johan Sloet, die tussen '80 en diens dood in '97 blijvend in Kampen heeft gewoond,
niet uitgesloten worden geacht. In 1597 liet Arent, nog "gesondes lijves ende mit
gueden verstande", zijn testament maken=". In dit document blijkt evenwel niets van
zijn toenmalige godsdienstige opvattingen. In 1599 overleed hij op 83-jarige leeftijd.
Zijn vrouw Agnes was hem hierin al in '86 voorgegaan.

Op ongeveer dezelfde wijze als Arent toe Boecop zal het de andere katholieke ma
gistraatspersonen zijn vergaan. Wie niet uit verontwaardiging over de beleefde ge
beurtenissen zijn plaats in het stedelijk bestuur opgaf of wie zich ondanks alle veran
deringen als katholiek toch nog liet kiezen, die kon zich nog wel enkele jaren, maar
met steeds minder geestverwanten, laten gebruiken en aan de talrijke nieuwe veror
deningen, die doorgaans alleen de andersdenkenden van nut waren, meewerken. En
dit vanzelfsprekend zolang die dienst nog op prijs werd gesteld, want niet-gerefor
meerden konden in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1588-i 795)weldra geen
openbare ambten bekleden.

Onderwijl zagen die heren, hoe een nieuwe overloopvan geloofsgenotennaar de
gereformeerde kerkdiensten op gang kwam. Ret waren speciaal arme en eenvoudige
burgers, die zich in demeeste gevallenwegensmateriele zorgen tot die stap lieten ver
leiden. Want de gereformeerdemachthebbers op het raadhuis en in de kerk speelden
ondanks de grote oorlogsschuldensociaal mooiweer van het geconfisceerdebezit van
de voormalige parochie. De renten, pachten en huren ervan werden onder meer ge
bruikt voor het nu alleen op gereformeerde grondslag gebaseerde onderwijs. Verder
bepaalden de gereformeerden de toelating tot de gasthuizen, en de opvoedingder we
zen en de bijstand der armen.

Wiehet katholieke gelooftrouw bleef,had, wanneer hij te eniger tijd in behoeftige
omstandigheden verkeerde, van de gedegradeerde eigen gemeenschap meteen geen
ruim georganiseerde weldadigheid meer te verwachten - er was alleen het genade
brood van de andere kant. Dat was geen prettig vooruitzicht in een tijd toen voor de
stad de economischebloei en nabloei der middeleeuwen voor goed voorbij was - het
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nauwere verbond met Holland had op den duur absoluut geen voordeel opgeleverd. De
eerste twintig jaren gaven nog weI enige opleving van de zeevaart te zien, maar daar
na zette zich een niet meer te stuiten verval in. Holland had economisch een te grote
voorsprong genomen. Daarbij kwam nog de aanhoudende verzanding van de IJssel
monden. Na 1626 passeerde geen Kamper schip de Sont meer. De stad moest naar
kleinere welvaartsbronnen uitzien. Een bescheiden scheepvaart in dienst van Holland
handhaafde zich nog. Slechts die katholieke burgers die ruim over roerend en onroe
rend goed beschikten, konden zich de weelde van een renteniersbestaan veroorloven of
zo onopvallend mogelijk een handel in het een of ander opzetten, en op die manier ge
makkelijker aan de verleiding van een overgang naar de gereformeerde kerk weer
stand bieden. Het waren juist de geforturneerde katholieken, soms van lage adel, die
de getrouwen bijeen hebben gehouden. Zij huisvestten in het geheim priesters, die
weldra een nieuwe, clandestiene zielzorg opzetten. Op den langen duur toen de stads
bestuurders minder vanzelfsprekend naar de waarschuwingen der waakzame predi
kanten luisterden en minder ijverig de verbodsbepalingen tegen de katholieke gods
dienst naleefden, ontstonden er zelfs twee schuilkerken. Daardoor verzachtte de
onderdrukking iets en kon men ook de permanente gelijkhebberij der bevoorrechten
door nieuw opgebouwd zelfvertrouwen gemakkelijker verduren.

Sinds 1580 was de stedelijke samenleving diepgaand in tweeen gesplitst, in twee
zelfgenoegzame delen. De ene genoot aIle burgerrechten, de tweede miste er enkele
belangrijke. In de Kamper gemeenschap was zich een scherpe scheiding tussen prote
stantse en katholieke families gaan aftekenen en die heeft zich op den duur besten
digd. Er heerste over en weer wantrouwen in het begin, en onverschilligheid op den
langen duur, en daarmee verdwenen de onderlinge familiebanden vrijwel geheel.

De gelijkstelling van de rooms-katholieke met de gereformeerde ofhervormde kerk
heeft moeten wachten tot de Bataafse Republiek (1795-1806). Met de eerste Neder
landse grondwet van 1798 kregen aIle kerkgenootschappen naar de beginselen van de
Franse Revolutie gelijke rechten. Dat hield in dat voortaan katholieken, luthersen, jo
den, remonstranten en doopsgezinden als volwaardige burgers aan de politiek konden
deelnemen en openbare ambten mochten bekleden. WeI heeft het voor de katholieken
zeker nog meer dan een eeuw aan emancipatie-inspanning gekost, voordat zij de opge
lopen maatschappelijke achterstand hadden weggewerkt. De teruggekregen kerken
waren vaak bouwvallige, geldverslindende monumenten, die moesten worden opge
knapt en opnieuw gemeubileerd. Daarvoor dienden eigen fonds en te worden opgericht.
Er moest geld zijn voor de opbouw van eigen onderwijs. Er was behoefte aan eigen ver
enigingsleven en aan de vorming van een eigen politieke partij. Dat alles kwam eerst
goed op gang nadat in 1853 de kerkelijke hierarchie hersteld was. In onze twintigste
eeuw, en met name gedurende het gemeenschappelijk verzet tegen de Duitse bezetter,
is er ten slotte over en weer zoveel waardering tussen protestants en katholiek ont
staan, dat dit nadien zelfs kon leiden tot het samengaan in een Christelijk Democra
tisch Appel -de positieve bekroning van een historische ontwikkeling waarin ook Kam
pen het landelijk voorbeeld heeft gevolgd.
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offte beter solde sein den viant mit gemeine macht in Gelderlant, Graffschap Zutphen ofte
andere quartieren dat hooft to byden, dan in de provincien mit verderff der Landen tho ver
wachten ..."; zie verder O.A.K. nr. 2517, fo1.103.

119) Zie hierboven noot 99.
120) Trosee, a.w., blz. LXVII.
121) Johan Fonck aan Parma op 28/12/1579, Trosee, a.w., blz, 90 en 91; zie ook aldaar blz. LXXXVI.
122) Rennenberg heeft lang gemeend, dat hij door dat akkoord zeker van Kampen kon zijn. Zo

heeft hij hier tussen 14/6/1579 en 25/1/1580 zes Groniger malcontenten als gijzelaars in de
stad ondergebracht. Die hebben zich hier nooit waarneembaar in de Kamper tegenstellingen
gemengd. Hun vrijlating is door de katholieke factie in Groningen verzocht. Zie O.A.K. nr.
226, fo1.223 en 226; vg1.verder Ros, a.w., blz. 140, 177 en 178.

123) Trosee, a.w., blz. 93: "Je ne scay a la verite que dire de ceste negociation, qui a trayne tant de
moys, tant par la voye du due de Terranaova que la mienne, etje m'en trouve aussy incertain
que du commencement. Toutesfois il fault veoir ce que la fin en apportera, puisque n'y a ault
re remede".

124) O.A.K. nr. 2517, fo1.94 (11/12/1579).
125) Aldaar, fo1.95.
126) Aldaar, fo1.88, 89 (4/12/1579)
127) Aldaar, fo1.99-101.
128) Aldaar, fo1.103 (27/12/1579).
129) P.C. Molhuysen, "Betrekkingen van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van

Utrecht", OuerijsselscheAlmanak (1847), blz. 77 en 78. Aldaar een brief van Hohenlo aan
Seyno van Dorth, de gouverneur van Zutphen (30/12/1579): "Wihr wyssen gewysz von denen
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so wir onder innen gehabt, dasz der Prinsz von Parma etlicke daeronder gehabt".
130) O.A.K. nr. 2387, brief van Hohenlo aan de Staten van Overijssel, d.d. 30/12/1579:",,"sollte es

den Heren Stenden ein grosse vortheil sein, dat sie mit Ihren eigen bauren dat lant beschut
zen und bewaren konnen, auch soe wolten wir ratten das die Heren Stenden ein veltleger
von denselben hausleut gegen den feint anrichten".

131) Dat kan ook bevestigd worden met een anoniem rapport, dat waarschijnlijk eind december
1579 ofbeginjanuari 1580 aan Parma is uitgebracht. Daarin wordt van de Overijsselse ste
den - en daarmee zullen speciaal de drie stemhebbende steden bedoeld zijn - gemeld, dat ze
voor het grootste deel [sic: "pour la plus grand part"] met ketterij besmet zijn. En die steden
"se tiennent comme neutraulx, d'aultant qu'ilz n'en veuillent pas obeir ny audict seigneur de
Ville [Rennenberg] ny aussy a sa majeste". (Trosee, a.w., bIz. 104).

132) Vg1. hierboven noot 131.
133) Zie mijn eerste aflevering, KA. 1994bIz.210.
134) O.A.K.nr. 22, fo1.173 (9/111580).
135) De protestantse gemeenslieden heb ik onderscheiden in gereformeerde lidmaten (met de da

tum van hun inschrijving in het lidmatenboek): Rutger Hudde (19/4/79), Henrick ter Bar
chorst (19/4/79), Herman Gysbertsz (2/8/79), mr. Aelt Craene (27/12/79), Jan Henricxs laken
snijder (27/12/79), Jacob Vene (2/8/79), Willem van Swolle (2/8/79), Hans Drenth (2/8/79) en
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Bloemen Claes van Aeken; en dan nogMarten Albertsz, een vertrouweling van Hudde, die al
tot de oktoberselectie van '72 had behoord.Afgezienvan de protestanten zijn door de burgers
nog acht katholieken aangewezen.

136) Lijst van gekozenen, zie O.A.K.nr. 282; Reitsma (a.w., bIz. 312) deelt met betrekking tot de
aanvullende keur van 20/2/1580 voor de vacante plaatsen, ontstaan door de verkiezing van
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138) O.A.K.nr. 2517, fo1.110,(13/1/1580) en fo1.124 (211111580).
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13/1/1580; zie verder O.A.K.nr. 452, "Reijsen ende Bodeloon"(11/1/1580).
140) O.A.K.nr. 2387, brief van Rennenberg aan de drost van Salland d.d. 13/1/1580; zie ookRen-
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141) O.A.K.nr. 2517, fo1.109 (12/1/1580).
142) Aldaar, fo1.115 (14/1/1580).
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147) O.A.K.nr. 2387, brief d.d. 19/111580.
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150) Dumbar, a.w., bIz. 197.
151) Dumbar, a.w., bIz. 177, 178;Trosee, a.w., bIz.CXXXIX;Ros, a.w., bIz. 191.
152) Dumbar, a.w., blz. 191-193.
153) Ros, a.w., bIz. 180.
154) Ros, a.w., bIz. 181.
155) O.A.K.nr. 226, fo1.248:magistraat van Kampen aan die van Zwolle,d.d. 18/2/1580.
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161) O.A.K.nr. 2517, fo!' 142, 143 (25/2/1580).
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171) Molhuysen, t.a.p. bIz. 95.
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verder Reitsma, a.w., bIz. 319.
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175) O.A.K.nr. 2517,-fo!.162-165.
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179) O.A.K.nr. 2517, fo!' 168 (8/3/1580).
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192) O.A.K.nr. 97 (19/3/1580).
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192.
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199) O.A.K. nr. 243, fo!' 73" 28/3/1580).
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206) O.A.K.nr. 97: kopie brief Staten van Overijssel aan Willemvan Oranje, d.d. 23/4/1580.
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licite par les bons, qui sont en grand nombre en la ville de Groningen, par le magistrat de 01-
dezeel, Campen et aultres lieux d'Overissel et pays allenviron leur envoier secours et aide
contre les efforts et oultraige que ledict de Ville [Rennenberg] et aultres, favorisans Ie party
des rebelles, leur font...."
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210) O.A.K.nr. 97, kopie brief Staten van Overijssel aan Willemvan Oranje, d.d. 23/4/1580.
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212) Reitsma, a.w., blz, 215.
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215) O.A.K.nr. 226, fo!' 271.
216) Uittreksels Arent toe Boecop, bIz. 71.
217) O.A.K.nr. 226, fo!' 272.
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220) O.A.K.nr. 2517, fo!' 223 (2116/1580).
221) O.A.K.nr. 226, kopie d.d. 22/6/1580.
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223) O.A.K.nr. 97. BriefRidderschap en Steden aan Willemvan Oranje, d.d. 23/4/1580.
224) O.A.K.nr. 226, fo!' 262, brieven d.d. 13/5/1580.
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226) (Vg!.O.A.K.nr. 2517, fo!' 208 (116/1580)en fo!' 231 (2116/1580).
227) O.A.K.nr. 288,Acte van 6/7/1580.
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230) Vg!.O.A.K.nr. 282.
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236) Aldaar, "Reysen en de Bodeloon", 28/5/1580.
237) O.A.K. nr. 1332, fo!' 81'.
238) Aldaar, fo!' 90'.
239) O.A.K. nr. 276, onder "Der Stadtz Amtluyden van denjaere 1581".
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dood in '85. Zie K. Schilder, "Toe Boecop, een ook met Kampen verbonden geslacht", K.A.
(1992), bIz. 148, 149.
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242) O.A.K. nr. 2264.
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244) Van der Pol, a.w., bIz. 335, 336.
245) Van der Pol, a.w., bIz. 355.
246) Van der Pol, a.w., bIz. 370, 371.
247) Van der Pol, a.w., bIz. 373 e.v.
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stadsbestuur". Geschiedenis van Kampen (1993), bIz. 103 e.v.
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Overijssel, d!. IV (1878), bIz. 167-178.
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