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STELLINGEN 

1. De bewering van S. Elte als zou de Moderne Devotie grotendeels aan Kam
pen zijn voorbijgegaan, is ongegrond. 
Vgl. S. Elte, 'Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch'. VORG, 67 
(1952) 62. 
2. In het reformatieproces te Kampen heeft de Augsburgse Confessie een be
langrijke rol gespeeld. Dit houdt niet in, dat de reformatorische beweging er 
een luthers karakter droeg. 
Contra S. Elte, in VORG, 67 (1952) 61-139 passim; C.N. Fehrmann, Kampen 
vroeger en nu. Bussum 1972, 60; J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 
1572-1630. Een demografische studie. Sint-Niklaas 1985, 199. 
3. Bij de overgave van de stad Kampen in 1572 aan Van den Berg werd niet be
dongen, dat de rooms-katholieke goedsdienst de enig toegestane reUgie zou zijn. 
Contra J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demo
grafische studie. Sint-Niklaas 1985, 199. 
4. Bij de overgang van Kampen tot de Reformatie heeft geweld een beperkte 
rol gespeeld. Er vond echte geen calvinisering plaats op de wijze zoals P. Geyl 
en L.J. Rogier die hebben geschetst. 
Vgl. P. Geyl, 'De protestantisering van Noord-Nederland' (1930) in: Verza
melde Opstellen. Utrecht/Antwerpen 1978, I, 205-218; L.J. Rogier, Geschie
denis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende 
eeuw. 3e dr. 5 dln. Amsterdam/Brussel 1964 en L. J. Rogier, 'De protestanti
sering van het Noorden', in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, V, 326 
e.v. 
5. Ten aanzien van het Kamper volksonderwijs gaat niet op wat Rogier stelt in 
zijn Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland: 'De priesters was 
het onderwijs licht meer toevertrouwd dan de verlopen typen, die na de protes
tantisering in steden en dorpen vaak belast worden met het onderwijs van de 
arme volksjeugd. Op het volksonderwijs heeft de protestantisering ongetwij
feld nadelig gewerkt'. 
Vgl. L.J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in 
de zestiende en zeventiende eeuw, 62. 
6. De uitspraak van T. Brienen dat de magistraat te Kampen aan de predikan
ten een verbod op het stellen van de drie doopvragen oplegde, berust niet op 
historisch bewijsmateriaal, maar op een foutieve interpretatie van H.J. Olt-
huis. De dooppraktijk der Gereformeerde Kerken in Nederland. 1568-1816. 
Vgl. T. Brienen. 'Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gere
formeerden in de Nederlanden', in: W. van 't Spijker e.a. Rondom de doop
vont. Kampen 1983, 372, 373; H.J. Olthuis, De doopspraktijk der Gerefor
meerde Kerken in Nederland. 1568-1816. Utrecht 1908, 159. 
7. Historisch gezien zijn de termen 'reformatie', 'gereformeerd' en 'predi
kant' geen exclusief protestantse begrippen. 



8. Dat de goden van de volken in Israels 'Umwelt' volgens hun vereerders in
grijpen in de geschiedenis, wist het diepe onderscheid tussen deze religies en de 
openbaring van God in het Oude Testament niet uit. Inzake dit onderscheid 
moet met name beslissende betekenis worden toegekend aan het begrip van de 
raad van God in de pre-exilische boeken. 
Contra B. Albrektson, History and the Gods. An essay on the idea of histori
cal events as divine manifestations in the Ancient Near East and in Israel. Lund 
1967, m.n. V, 87, 88. 
9. De opvatting van W. Schrage, dat de staatsmacht in het Nieuwe Testament 
een tot de 'vergehende Welt gehörenden Provisorium' vormt, doet tekort aan 
het nieuwtestamentisch gegeven dat Christus de overheid inschakelt bij het be
heer van Zijn schepping. 
Vgl. W. Schrage, Die Christin und der Staat nach dem N.T. Gutersloh 1971, 
m.n. 54-57, 77, 79. 
10. De woorden 'Deus est mortuus ideo terra repletur peccatoribus' van de 
zestiende-eeuwse Kamper Minderbroeder Wijnalt, zijn voor de twintigste 
eeuw in hoge mate actueel. 
De betreffende uitspraak in: BGO, 9 (1888) 158. 
11. Terwijl het in het algemeen reeds onjuist is 'zelfbepaling' en 'autonomie' 
in de ethiek als synoniem te beschouwen, zijn deze termen zeker bij W. Gee-
sink niet synoniem. 'Zelfbepaling' betekent voor hem dat de mens in zijn zede
lijk handelen niet door een ander of iets anders bepaald wordt, terwijl 'auto
nomie' over de norm gaat die in zelfbepaling aanvaard wordt. De christelijke 
'autonomie' valt voor Geesink samen met 'theonomie'. 
Contra H.M. Kuitert, Autonomie, een lastige laatkomer in de ethiek. Amster
dam 1989, 17vv. Vgl. W. Geesink, Gereformeerde ethiek. Kampen 1931, I, 
499, II, 48, 88v. 
12. De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben dringend behoefte aan 
een diakonaal voorlichtingscentrum. 
13. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het in 1896 in de toren van Boskoop ge
vonden boekje Sommighe Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in die 
Christen Ghemeynte in dese Nederlanden is gebruyckende ... Anno 1566 met 
liederen van Utenhove en Datheen, werd uitgegeven door de Kamper drukker 
Steven Joessen. 
Contra F.C. Wieder, De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Neder-
landsch Hervormden tot op het jaar 1566. 2e dr. Utrecht 1977, 154; zie ook 
J.R. Luth, Daer werrt om 't seerste uytgekreten'. Kampen 1986, 38 noot 170. 
14. Volgens sociaal-wetenschappelijk onderzoek komt er onder de vrijge-
maakt-gereformeerden geen randkerkelijkheid voor. Deze informatie is geen 
reden om minder aandacht te besteden aan de toeneming van het aantal ont
trekkingen, met name van jongeren. 
Vgl. G. Dekker en J. Peters, Gereformeerden in meervoud, 62, 63 en Hand
boek 1989 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Goes 1989, 
296, 297, 319. 
15. Vóór 1700 heeft de Kamper steur een belangrijke rol gespeeld in een visse
rij-oorlog en in een theologen-twist; nè 1700 werd hij een Kamper ui. 
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INLEIDING 

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Reformatie te Kampen in de zes
tiende eeuw Het behandelt een stadsreformatie waarvan de kerkehjke ontwik-
kehng de hoofdkern vormt De kerkhistorische studie opent met een verken
ning van de laat-middeleeuwse IJsselstad en van de plaats die de kerk toen in 
het stedelijk samenleven had Vervolgens worden signalen van kritiek op de 
bestaande kerk geregistreerd en geanalyseerd en komen de eerste aanzetten tot 
een gereformeerd kerkelijk leven aan de orde Daarna wordt een complex van 
op elkaar inwerkende factoren - met name politieke en religieuze - beschre
ven, dat uitloopt op de tolerantie en de officiële erkenning van de Gerefor
meerde Kerk Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre deze kerk in haar positie 
van enige publiek erkende kerk invloed binnen de stedelijke leefgemeenschap 
heeft uitgeoefend 

In 1952 schreef S Elte een artikel, 'Kampen van Rooms-Katholiek tot Cal
vinistisch van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580' Deze door diverse auteurs 
aangehaalde schrijver geeft voor zijn onderzoek echter geen bronvermeldin
gen.' Zijn bijdrage heeft daarom slechts indicatieve waarde Van veel oudere 
datum IS de uitvoerige verhandeling van B P Velthuysen, 'De invoering der 
Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme te Kampen' Al geeft 
de auteur wel bronnenverwijzingen, zijn interpretatie van de Reformatie te 
Kampen vertoont sterk de apologetische trekken van de negentiende-eeuwse 
rooms-katholieke historiografie. De opkomst der Hervorming wordt door 
hem beschreven in termen van uiterlijke dwang en geweld De Reformatie zou 
van buitenaf zijn gekomen en met mede vanuit de autochtone bevolking Voor 
Velthuysen zijn de partijen en tegenstellingen duidelijk en scherp Na over
gang van de stad tot de Reformatie zouden de plakkaten en stedelijke keuren 
'met zooveel gestrengheid uitgeoefend' zijn, dat de protestantisering onder de 
burgerij slaagde ^ De faktoren dwang en geweld, de eventuele inbreng ook van 

1 Naar S Elte verwees recent nog R Reitsma, Centrifugal and centripetal forces m the early 
Dutch Republic, The States of Overyssel 1566 1600, 97 'It is difficult to document the passive re 
sistance of the drosten and judges, but that of the city magistrates in Overijssel has been traced 
with some detail by, especially, S Elte and J de Hullu' Daarbij in de voetnoot de mededeling 
'The works of these men have been used as a major source for this study ' Maar terwijl het werk 
van De Hullu, betrekking hebbend op Deventer, gekenmerkt wordt door goede bronvermelding, 
ontbreekt deze bij S Elte volledig 
2 ^ / l (7 25 (1898), 152 
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allochtonen, de werkelijke invloed van de Gereformeerde Kerk in de positie 
van enige publiek erkende kerk en de toepassing van stedelijke plakkaten op 
godsdienstig gebied vragen om nader onderzoek. Ook dient in het onderzoek 
te worden betrokken de houding van rooms-katholieken en gereformeerden in 
de opstand die oorlog werd. Stond het rooms-katholicisme behalve door de 
misbruiken waarmee het overwoekerd was, niet mede zwak door de nauwe 
verbinding waarin het tot de onderdrukker verscheen? En was toen Parma op
trad de zaak van de opstand niet feitelijk met die van het protestantisme ver
eenzelvigd geraakt?' 

Het onderzoek is geheel vanaf archivalische bodem opgetrokken. De archie
ven van de stad vormen de kern van het bronnennmateriaal." Het overgrote 
deel van de stukken heeft dus een selectieve invalshoek, die van het stadhuis. 
Belangrijk winstpunt hiervan is echter, dat ze een beschrijving van de gods
dienstige ontwikkeling te Kampen ondersteunen vanuit het perspectief van de 
stedelijke leefgemeenschap als geheel en het stadsbestuur als vertegenwoordi
ger daarvan. De stedelijke bronnen staan ieder op eigen wijze in verband met 
de kerk en de religie. Ze geven inzicht in het beleid van de magistraat inzake de 
godsdienst, het onderwijs, de armenzorg en allerlei maatschappelijke regelge
ving. Ze bieden de mogelijkheid om na te gaan in hoeverre het stadsbestuur re
kening hield met verlangens van kerkelijke zijde. Wel dient vermeld, dat een 
evenwichtige beoordeling van het raadsbeleid in de veelbewogen periode kort 
voor en na de afval van Rennenberg wordt bemoeilijkt, doordat een belangrij
ke bron voor dit beleid, het Liber Memorandarum Novus^, geruime tijd weg
valt. Deze bron, die de handelingen van de magistraat met de gezworen ge
meente bevat, vertoont een hiaat van 21 februari 1580 tot aan 25 januari 1582. 

Het bronnenonderzoek wordt door nog een aantal factoren gehinderd. Wat 
de voor-reformatorische periode betreft kan over het godsdienstig gebeuren in 
de parochiale hoofdkerk uit de archivalia geen sluitend beeld worden verkre
gen. Middeleeuwse rekeningen van vóór 1526 ontbreken vrijwel. J. Nanninga 
Uitterdijk, stedelijk archivaris van 1873-1917, achtte het waarschijnlijk dat het 
archief van de St. Nicolaaskerk tijdens de zestiende eeuwse troebelen is ge
plunderd en grotendeels vernietigd.'' Een beperkt aantal rekeningen van kerk
meesters over 1496-1564 is bewaard gebleven. Een sluitend geheel van kerk
meestersrekeningen begint eerst bij 1526 en loopt door tot 1571, gevolgd door 
een tweede samenhangend geheel van 1571-1603. Er bleef een rekeningenboek 
van de getij denmeester over 1534-1580 bewaard. Verder een necrologium -
dagregister van te lezen zielemissen - met namen tot de zestiende eeuw in af
schrift. Vermeldenswaard is ook een band met onder meer pastorierekenin
gen. Ook zijn van ruim twintig vicarieën en officies uit deze kerk archivalia be-

3 Geyl, 'De Protestantisering van Noord-Nederland' (1930), Verzamelde Opstellen, I, 209. 
4 Zie het overzicht van de handschriften en de gepubliceerde bronnen in de bibliografie. 
5 OA22. 
6 BGO 2 (1875), 281. 
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waard gebleven. Van de tweede parochiekerk, de Onze Lieve Vrouwe- of Bui
tenkerk, zijn de middeleeuwse rekeningen verloren gegaan. Behalve twee stuk
ken met aankomsttitel van een rente zijn slechts enkele stukken van een vijftal 
vicarieen bewaard gebleven. Over diverse andere bronnen verspreid, treffen 
we over deze kerk nog summier een aantal gegevens aan. Wat het gereformeer
de kerkelijk leven betreft, vanaf Pasen 1579 wordt dit vastgelegd in een avond-
maalslijst. Deze lidmatenlijst uit de begintijd is, anders dan in beide andere 
IJsselsteden, bewaard gebleven.' Kerkeraadsnotulen uit de begintijd ontbre
ken echter. Een 'consistoriaelboeck' is wel aangelegd, maar naar alle waar
schijnlijkheid is dit verdwenen in de plaatselijke moeiten rond remonstranten 
en contra-remonstranten.* 

Sinds enkele jaren is door de bronnenpublicaties van J.G.J. van Booma 
kennisname in gedrukte vorm mogelijk over de beginjaren van het kerkver
band in het gewest, de jaren 1579-1581. Door deze en andere gegevens afkom
stig van het bredere kerkverband komt er voor het onderzoek naar de ontwik
keling van het gereformeerde kerkelijk leven ter plaatse allerlei nuttige infor
matie vrij. 

Een analytische behandeling van de archivalia had methodisch enkele gevol-

7 NA Ned Herv Gem Kampen 138, register van lidmaten Voor Deventer geldt, dat - de reke
ningen van kerkmeesters en het 'Discours' van 1581 uitgezonderd - over de periode 1579 1587 
geen kerkelijke stukken bewaard zijn gebleven W T J P M Keune, 'Geschiedenis van de Her
vormde Gemeente [te Deventer] 1579-1951',/fer/re/yAre/lrc/i/even Inventarissen I Red J P van 
Dooren Archiefdienst Nederlandse Hervormde Kerk Den Haag 1970, 13 
Voor Zwolle beginnen de registers van doop, lidmaatschap en huwelijk eerst respectievelijk in 
1583, 1621 en 1581 Als vergelijkende bronnen vallen de kerkelijke archivaha in de zusterkerken 
binnen deze steden dus vrijwel geheel af 
8 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 318, 369 
Vanuit Steinfurt geeft op 8 maart 1620 de afgezette Johannes Schotlerus een schriftelijke reactie 
op een beschuldiging van de magistraat, dat hij 'de kercke van Campen van haere kerckenbooken 
ende segel gespolieert ende vervreemdet' zou hebben Het stadsbestuur eist 'reciperatie van desel 
ve, of so sij niet in [zijn] bewaer en zijn, U E te verstendigen, waar dan deselve sekerhck te vin
den zijn' Bibhotheek der Remonstrantsch Geref Gem te Rotterdam, inventarisnummer 1767 
Schotlerus legt de volgende verklaring af 'Dat ick het kerkenzegel noch die kerckenboeken heb-
be, noch U E verstendigen can, waer die seekerlick te vinden zijn' Hij herinnert er aan, dat hij 
over deze zaak reeds juni 1619 op het raadhuis te Kampen was ondervraagd Hij had toen te ken
nen gegeven, dat er bij hem thuis 'twee kerkenboeken daer seer weijnig bladen beschreven waren' 
aanwezig waren Beide boeken had hij toen op het raadhuis af willen geven, maar 'die oude ende 
nieuwe kerckenraet dit verstaen hebbende, heeft de overlevennge niet willen gedoogen, maer in 
haere bewaringe behouden, dese reden gebruyckende, dat het haer segel ende hare booken wa
ren' Volgens Schotlerus is de kerkeraad die tegenover het stadsbestuur op zijn rechten was gaan 
staan, zelf verantwoordelijk voor het zoekraken van de stukken Hij geeft te kennen absoluut met 
te weten bij wie van de kerkeraad of gemeente 'die men Remonstranten noemt' de geëiste stukken 
te zoeken zouden zijn Ook van de afgezette Thomas Goswimus wordt over de zoekgeraakte stuk
ken een verklaring gevraagd Op 28 augustus 1620 deelt deze mee 'Als ick ende Assuerus [Matthi-
sius] nae het Nationael Synoden affreyseden, heten wij die beyde kerckensegels alsoick de kerken 
boecken onder de opsicht onser beyden te huys blijvende collegen [ ] lek weet in 't minste daer-
van nyet te seggen' Bibliotheek der Remonstrantsch Geref Gem te Rotterdam, inventarisnum
mer 1180 
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gen. Diverse onderwerpen zijn zeer gedetailleerd beschreven en onder het ver
grootglas gelegd. Zowel in de hoofdtekst als in de noten is veel archivalisch 
materiaal gedeeltelijk of in extenso uitgegeven. Veel van de gegevens zijn niet 
gemakkelijk terug te vinden en een algemene opgave van uitsluitend de vind
plaats is onvoldoende. Ze zijn mede vermeld, omdat ze gebruikt kunnen wor
den bij verder detail-onderzoek in deze periode van de Kamper, regionale en 
Nederlandse (kerk)geschiedenis. Naar seriële bronnen wordt verwezen door 
afkortingen.' 

Het materiaal is verwerkt binnen een ontwerp met de volgende onderdelen: 
In het eerste hoofdstuk wordt op thematische wijze het decor geplaatst 

waartegen in de daarop volgende hoofdstukken de veranderingen binnen de 
Kamper leefgemeenschap beschreven kunnen worden. Het wil inleiden in de 
bestaande kerk vóórdat godsdienstige bewegingen het beeld en het wezen er
van grondig wijzigen. De tijdsgrens in het inleidende hoofdstuk is vloeiend, 
want over de kerk in de laat-middeleeuwse IJsselstad kunnen diverse hand
schriften uit de 14e-16e eeuw belangrijke inlichtingen verstrekken. De studie 
begint met een schets van de Kamper parochie en wel van de kerken, de daarin 
dienende geestelijkheid, de kloosters, de gasthuizen en de religieuze organisa
ties zoals de broederschappen of memories. Ook wordt een korte beschrijving 
van het stedelijk bestuur, van de plaats van de parochie binnen het bisdom, 
van het landsheerlijk bestuur in het Oversticht en een verwijzing naar de eco
nomische bloei en achteruitgang van de stad gegeven. 

De daarop volgende hoofdstukken zijn chronologisch-thematisch van op
zet. Ze behandelen de periode van ca 1520-1600. Een belangrijk concentratie
punt vormen de ontwikkelingen aan het eind van de jaren 70 en het begin van 
de jaren 80, wanneer de Gereformeerde Kerk in het openbare leven nadrukke
lijk een plaats inneemt. Het verdwijnen van de samenleving waarin iedereen 
godsdienstig ongeveer hetzelfde behoorde te denken, de periode van Religie-
vrede, wordt besproken in hoofdstuk 5. Daarin wordt nagegaan welke proble
men zich binnen de stedelijke samenleving voordoen tijdens deze doorbreking 
van de uniformiteit in religie. Onderzocht wordt hoe na de binnenkomst van 
de staatse stadhouder Rennenberg in 1578 de gereformeerden tot aan de grote 
overgang in 1580 systematisch hun invloed op politiek en kerkelijk gebied heb
ben versterkt. Eindpunt voor het onderzoek vormt de situatie aan het eind van 
de jaren negentig. Vóór de eeuwwisseling is de politieke toestand gestabili
seerd. Het gewest is dan van Spaanse troepen bevrijd. Kampen met de gehele 
omgeving verkeert in rust en veiligheid. Economisch gezien heeft het stadsbe
stuur dan juist nieuwe impulsen gegeven aan met name de textielnijverheid. 
Hierdoor heeft vestiging van immigranten uit vooral de Zuidelijke Nederlan
den plaatsgevonden. Een Waalse kerk in de loop van de jaren negentig is daar
van een van de gevolgen. Over de drempel naar de zeventiende eeuw tekent 
zich binnen de nog maar kort geconsolideerde Gereformeerde Kerk een crisis 

9 Zie de lijst van afkortingen. 
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tussen remonstranten en contra-remonstranten af.'" Deze kerkelijke twist en 
de verstrengeling daarvan met allerlei politieke ontwikkelingen valt buiten het 
kader van ons onderzoek. Voorwerp van onderzoek is niet de mterne ontwik
keling binnen een eenmaal gevestigde Gereformeerde Kerk. Het boek behan
delt de invoering van de Reformatie te Kampen, niet het Kampen van na de 
Reformatie. 

10 Een eerste signaal hiervan is waarschijnlijk op te merken in een ongedateerd schrijven uit 1608 
van de predikant Johannes van der Heyden aan het stadsbestuur Daarin vraagt hij ontslag aan uit 
de dienst Als motief voert hij onder meer aan, dat men hem bij voortduur 'heeft beswaert' en 
vermaand, omdat hij 'valsche leere soude voergedraegen hebben, ofte ongereimde propositien ge
sproken offte onstichtelijck soude gepredickt hebben' Hij zou door deze kritiek 'in verachtinghe 
ende kleinachtinghe bij zijne toehoorders' zijn geraakt, waardoor hij met meer 'stichtelijc predic-
ken' kan Volgens hem proberen de kritici hem van een 'guede toeloop des volcx te beroeven' OA 
100 Enkele jaren na zijn vertrek uit Kampen schrijft hij een tractaat Den gematichden Christen, 
of van de maticheyt die men ghebruycken moei m religions verschillen Hierop reageert de contra-
remonstrantse Jac Tngland in 1615 met het geschrift De rechl-gematichden christen ofte vande 
ware moderalie ende verdrachsaemheyl 
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LIJST VAN AFKORTINGEN 

Voor de handschriften berustend in de gemeentelijke archiefbewaarplaats te 
Kampen, voor de gedrukte bronnen en voor de overige geraadpleegde litera
tuur zijn de volgende afkortingen gebruikt: 

AAU = Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
ADB = Allgemeine deutsche Biographic 
a.o.p. = Rubriek 'allerhande onsekere/marcelen' binnen de Stedelijke Re

keningen in het OUD-ARCHIEF KAMPEN 
BGO = Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 
BWPGN = Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in 

Nederland 
DThC = Dictionnaire de théologie catholique 
GA-A = GEDEPONEERDE ARCHIEVEN KAMPEN: Archieven der 

Memoriën en Vergaderingen, waarvan de rechten en verplichtin
gen zijn overgegaan op de Bedienaren der huiszittende armen 
(Armenkamer) 

GA-G = GEDEPONEERDE ARCHIEVEN KAMPEN: Archieven der 
Gasthuizen 

GA-KK = GEDEPONEERDE ARCHIEVEN KAMPEN: Kerken en 
Kloosters 

GA-PS = GEDEPONEERDE ARCHIEVEN KAMPEN: Pesthuis, later 
Stadsziekenhuis 

GA-W = GEDEPONEERDE ARCHIEVEN KAMPEN: Weeshuizen 
HdK = Handbuch der Kirchengeschichte 
KA = Kamper Almanak 
NA-FAM = NIEUW-ARCHIEF KAMPEN: Familie-Archieven 
NA-G = NIEUW-ARCHIEF KAMPEN: Gilden 
NA-HS = NIEUW-ARCHIEF KAMPEN: Handschriftenverzameling 
NA-K = NIEUW-ARCHIEF KAMPEN: Archief in bewaring van kerk

genootschappen 
NAKG = Nederlands(ch) Archief voor Kerkgeschiedenis 
NNBW = Nieuw Nederlands biografisch woordenboek 
OA = OUD-ARCHIEF KAMPEN 
O AOL = Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 
RA = RECHTERLIJK ARCHIEF KAMPEN 
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RE = Realencyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche 
TRE = Theologische Realenzyklopadie 
VORG = Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijs-

selsch regt en geschiedenis. Afd. II. Verslagen en mededeelingen 
[van de] Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis. 1860-1899. 

= Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening 
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1900-1976. 

Gehouwen, aangegeven op de pagina's 14 en 15. 

1 Raadhuis 
2 Si. Nicolaas- of Bovenkerk 
3 O L.V.-oJ Buitenkerk 
4. Minderbroedersklooster/Broederkerk 
5 SI Anna- of Cellezustersklooster/Waalse kerk 
6 Cellebroedersklooster/Weeshuis 
7 St Agnesklooster 
8 Si Brigittenklooster 
9 Heilige-Geestgasthuis met kerkje 

10. Si Geertruidengasthuis 

Plaliegiond van de stad Kampen, 1598. gegraveerd door Paulus Wtenwael 
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I. DE KERK IN DE LAAT-MIDDELEEUWSE 
IJSSELSTAD KAMPEN 

1. Eerste verkenning: een verslag van de stadssecretaris en een 
gravure 

Aan het begin van de maand waarin Luther te Wittenberg zijn 95 stellingen 
aansloeg, vond er te Kampen een plechtige gebeurtenis plaats. Kerkvorst Phi
lips van Bourgondië deed zijn intocht in de stad. Omgeven door wereldse 
pracht trok de Utrechtse bisschop op zondag 1 oktober 1517 de IJsselbrug 
over. Met een officiële inhuldiging aanvaardde hij het wereldlijke bestuur over 
het Oversticht en de stad. 

Van zijn inhuldiging en ambtsaanvaarding maakte enige tijd later stadsse
cretaris Johan van Breda een verslag: 'Sijne genaden quemen over de brugge 
[...] en sat in een volle kurytse; dair hadde sijne genaden een paltrock over 
van golden laken [...] en het peerdt hadde oick een bordering van golden la
ken, en syne genaden weren omtrent hondert en XL peerden sterck well ge
rust. Item de burgermeisters en de raedt gingen synen genaden to moeten met 
twintich heerUcker tortsen'. Nadat Philips van Bourgondië op het tolhuis drie 
charters met stedelijke en ridderlijke privileges had bezegeld, reed het gezel
schap door de Oudestraat naar de parochiekerk, de St. Nicolaas. Achter de 
kerkvorst met een escorte van 140 ruiters had zich een omvangrijke processie 
geschaard: 'Item de processie metten priesteren ende jongen uut beyden kerc-
ken en metten Observanten die weren gecomen [...] brachten sijnen genaden 
soe na der kercke. Item de raedt en voirt de schutten die volgden het gerith'. 
Pracht en praal van de bisschoppelijke dubbelfunctie demonstreerde zich ook 
in de St. Nicolaaskerk. Terwijl Philips van Bourgondië in het koor neerkniel
de voor het hoogaltaar, speelde men op het grote orgel en men zong 'in dis
cant Te Deum, en dairnae: da pacem Domine. Doen ginck sijne genaden jn de 
sacristie en toech ander cleder an, eenen langen tabbert van seer costell golden 
laken'. Tijdens de plechtige ontvangst op het raadhuis nam de bisschop plaats 
in het burgemeestersgestoelte, speciaal voor deze gelegenheid 'behangen met 
tapeetzerie'. Het stadsbestuur overhandigde hem de sleutels van de stadspoor
ten, onder de aanspraak van "hoichwerdige, hoichgeboren, vermogende 
furst, genedige lieve her, furstelijke genade". Onder de belofte een goed heer 
te zullen zijn die Kampen tegen onheil zal beschermen, gaf de bisschop de 
sleutels in handen van de burgemeesters terug. Het stadsbestuur kreeg van 
hem het bevel de stad in goede orde te bewaren en er voor te zorgen, dat de 
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burgers van Kampen goede onderdanen van de bisschop-landsheer zouden 
zijn.' 

Het verslag van stadssecretaris Johan van Breda is een levendig portret. Het 
is alles goed voorstelbaar: Een stoet van 140 paarden naderend over de houten 
IJsselbrug. De bisschop te paard in prachtgewaad vooraan, door 20 toortsdra
gers omgeven. De bisschop korte tijd later aan het hoofd van een lange stoet 
waarin tientallen priesters, monniken, scholieren, burgemeesters en schutters 
zich via de Oudestraat naar de St. Nicolaaskerk begeven, onder het welkomst-
gebeier van de St. Nicolaas en van de Onze Lieve Vrouwe^, vermengd met het 
klokgelui uit torens van kloosterkerken en gasthuiskapellen. In de parochie
kerk langs de gewelven orgelspel, kaarslicht voor het hoogaltaar, meerstem
mig Te Deum uit de mond van priesters en scholieren, tussen de hoge pilaren 
voor het heilig sacrament neergeknield, de bisschop. 

Het beeld dat Johan van Breda van de plechtigheid vol pracht en praal heeft 
gegeven, kan worden aangevuld. De achtergrond wordt gevormd door een re-
ligieus-politiek-cultureel complex uit het verre verleden, een stuk laat-middel-
eeuwse samenleving waarbinnen op bepaalde wijze de gevestigde kerk functio
neerde. Vanuit de hoofdfiguur - de bisschop - bezien, is dat direct aanwijs
baar. Van over de IJssel de stad via de houten brug naderend, had hij goed 
zicht op het brede IJsselfront van muren, poorten en torens. 

De schepentoren van het raadhuis bevond zich in het midden van het stads
beeld. 

Links, in de Bovenhoek van de stad, torende de St. Nicolaaskerk boven al
les uit. De kerk met het basilikale koor, het vijfbeukige schip en de kapellen-
krans beheerste het stadsbeeld. Een goed gemformeerde bisschop kon het we
ten: de St. Nicolaas had een schip met een hoogte van 27 meter, binnen het 
diocees op de Domkerk na de grootste. Aan deze opvolger van een laat-ro-
maans kerkje hadden generaties eeuwenlang gebouwd.' 

Rechts, vanuit de Buitenhoek van de stad, klonk de bisschop niet enkel wel-
komstgebeier van de Mariaklok in de oren; in één oogopslag kon hij ook de in 
1453-1454 verhoogde toren van de O.L.Vrouwenkerk of Buitenkerk zien, ge
wijd aan de Mater Ecclesiae. Deze uiteindelijk driebeukige hallen-kerk was 

1 De citaten in deze alinea zijn ontleend aan Kronijk van Johan van Breda, 10 e v Het wereldlijk 
bestuur van de bisschop in het Oversticht berustte op een persoonlijke betrekking tussen lands
heer en onderdanen. Brj zijn ambtsaanvaarding sloot de landsheer-bisschop een contract af met 
de leden van beide standen in het gewest, de ridderschap en de steden. Dit contract werd vastge
legd in de vorm van een traktaat Daarin bevestigde de bisschop de rechten van de ridderschap en 
de steden. Over en weer werd op basis van het traktaat een eed afgelegd Het landsheerhjk bestuur 
van de bisschop in het Oversticht liep begin zestiende eeuw wel op een eind Elf jaar na de inhuldi-
gingsplechtigheid zou het wereldlijk bestuur in het Oversticht door keizer Karel V worden overge
nomen Zie hoofdstuk II, 92-94. 
2 Voortaan afgekort als O.L V. 
3 Over de bouw van de St. Nicolaaskerk of Bovenkerk- Fehrmann 'De geschiedenis van de St. 
Nicolaas', 171-245, Fehrmann, 'De bouwgeschiedenis van de St. Nicolaas', 65-71, De Jongh Jr, 
'De bouwmeesters van de Bovenkerk', 61-63. 
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verrezen op de plaats waar tussen 1335 en 1350 een eenvoudige kapel met rie
ten dak, gewijd aan de twaalf apostelen, was afgebroken.* 

Beide kerken functioneerden als monumentale begrenzingen van het stads
beeld. Binnen het stadssilhouet daartussen, staken meerdere kleinere torens 
omhoog. Of de bisschop vanaf de IJsselbrug ze allemaal met eigen ogen heeft 
kunnen zien, is de vraag, maar Franz Hogenberg heeft ze allemaal weergege
ven op zijn plattegrond uit 1575 en ook diens gezicht op Kampen van over de 
IJssel geeft duidelijk aan: torentjes van gewijde gebouwen waren wezenlijk 
onderdeel van het stadspanorama.' 

Zo wees op de tweebeukige kerk van het Minderbroedersklooster een toren
spits omhoog, waaruit op vaste tijden het geluid van het 'mysseklockgyen' 
klonk.'' Het convent achter het raadhuis, tussen de Broederstraat, de Nieuwstraat 
en de Burgwal gelegen, was in 1517 nog betrekkelijk nieuw. Een brand had het 
kloostercomplex in 1472 in de as gelegd. Het werd herbouwd tussen 1472 en 1490. 

Achter het Minderbroedersconvent over de Burgel heen, bevond zich het to
rentje van de kapel van het St. Annaklooster. De kloosterkapel, een eenbeukig 
gebouw, was sinds ongeveer 1480 in gebruik bij de Cellezusters.' 

Ook op het dak van het Cellebroedersklooster bevond zich een torentje. Dit 
klooster met kapel op de hoek van de huidige Cellebroedersweg en de Groene
straat dateert van 1481. 

Aan het St. Agnesklooster had een voorganger van bisschop Philips van 
Bourgondie in 1452 toestemming gegeven tot de bouw van een kapel. Deze ge
wijde ruimte, die zich ten noorden van de Cellebroedersweg aan de Vloeddijk 
bevond, had een torentje. 

Tegenover de parochiekerk lag aan de Vloeddijk het St. Brigittenklooster, 
sinds 1460 een dubbelklooster voorzien van een kerk met klokhuis. 

Vlakbij het raadhuis stond het Heiüge-Geestgasthuis, bestemd voor zieken, 
armen en kostkopers. De kerk van het gasthuis had een flinke toren met klok.^ 

In de Bovenhoek van de stad aan de Boven-Nieuwtraat, lag, uitkomend op 
de Burgwal, het St. Geertruidengasthuis voorzien van een torentje. 

Links van de St. Nicolaaskerk tekende Hogenberg een torenspits behorend 
tot het leprozenhuis, het St. Catharina en Maria Magdalenagasthuis voor me
laatsen. Aan dit gasthuis gelegen buiten de stadsmuur aan de Venedijk, was 
een kapel verbonden. 

4 Fehrmann, Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L. V - of Buitenkerk, 5,8,11 
5 Kopergravures van Franz Hogenberg in Speet en Rothfusz, Historische Stedenatlas van Neder
land A Kampen, 10 en 11. 
6 OA 1343, rekeningen van de kerkmeesters van de Minderbroederskerk, 1542-1594 
7 Het eerst wordt dit klooster vermeld in een tweetal acten, beide uit 1482 RA 54, fol 55, 67 v 
8 De toren was nog ver buiten de stad goed zichtbaar. Dit blijkt uit een overeenkomst tussen de 
steden Kampen en Vollenhove van juni 1459 over het zetten van steurnetten. In het bepalen van de 
afbakening voor de visgebieden van beide steden speelde de oogafstand tussen de St Nicolaasto-
ren en de de toren van de Heilige-Geestgasthuiskerk een belangrijke rol OA 8, fol. 33, regestlijst 
hierbij van K Schilder, no 196 Dat de kerk een klok had, blijkt uit een jaarlijkse post voor het 
stellen van deze klok ten laste van de stadskas, OA 8, fol 99v., regest 610. 
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Rechts van de O.L.V.-kerk stond buiten de stadsmuren de Brunneper St. 
Joriënskapel. Vanaf 1410 werd deze kapel onderdeel van het St. Johannes 
Baptistaklooster waar Zusters van het Gemene Leven uit de stad hun intrek 
namen. Vanaf 1412 was het klooster opgenomen in de Congregatie van Win-
desheim. In Brunnepe stond ook nog een zusterhuis dat voor het eerst in 1424 
genoemd wordt, het St. Michielsklooster op ten Oort. 

De kaart van Hogenberg en de inhuldigingsplechtigheid van de bisschop
landsheer laten ons kennismaken met een stad, waarin de kerk nadrukkelijk 
een plaats heeft. Het is deze kerk binnen het laat-middeleeuwse Kampen met 
heel het godsdienstig leven daar omheen, waarop we nu speciaal onze aan
dacht richten. De vele raakvlakken tussen het kerkelijk en maatschappelijk le
ven van die dagen maken het onvermijdelijk dat daarbij ook bestuurlijke, juri
dische en economische aspecten aan de orde komen. Alleen op deze wijze kun
nen we zicht krijgen op de achtergrond van de gebeurtenissen, die het hoofd
thema vormen van deze studie: De Reformatie te Kampen in de zestiende 
eeuw. Zonder de pretentie van volledigheid proberen we in dit hoofdstuk het 
decor te schetsen, waartegen later de reformatorische lijnen en schakeringen 
kunnen worden afgezet. 

2. De Kamper parochie 

Te Kampen bestond slechts één parochie, die van St. Nicolaas met de St. Ni-
colaaskerk of Bovenkerk als hoofdkerk. De parochiekerk was het geestelijk 
centrum bij uitstek. De pastoor van deze kerk, bestuurder van de parochie, 
had ook de geestelijke leiding over de O.L.V.-kerk of Buitenkerk. 

Binnen de stad waren beide kerken middelpunten van godsdienstig en maat
schappelijk leven. De officiële eredienst werd er verricht. Pastoor en kape
laans vertegenwoordigden er de kerkelijke hiërarchie. Men hoorde er de mis. 
Er werd gepreekt. Men kon er de vespers bijwonen, kerkelijke gedenkdagen 
vieren, biechten en communiceren. De kraamvrouw werd er ontvangen, haar 
kind werd er binnengedragen om te worden gedoopt.' Peter en meter gaven er 
hun jawoord. Het huwelijkssacrament werd er voltrokken. Overledenen wer
den er begraven. Vanuit met name de hoofdkerk trokken geestelijken en paro
chianen in processie rond. 

2.1. Bemoeienis van het stadsbestuur met de kerk 
Beide kerkgebouwen zijn hoofdzakelijk voor rekening van het stadsbestuur 

gebouwd. Zo sloot de stad in 1357 een overeenkomst af met Herman de Steen 

9 Rekening van pastoor Andreas Fabri van Vrelant, 1540: 'een behulpelicke hant langen om era-
mevrouwen in te leyden, dooden te begraven'. GA-KK 2-g. De taak van het ontsteken van was
kaarsen voor kraamvrouwen en haar kinderen lag vast in de aantstellingsacten van pastoor en vi-
cecureit. Zie noot 28. 
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bicker inzake de bouw van de St. Nicolaaskerk.'" Geld voor de kerkbouw 
kwam vanuit de stadskas. Kerkbouw met steun van de wereldlijke overheid 
had gevolgen. Van stadswege werden twee kerkmeesters over de kerkgebou
wen aangesteld. Zij beheerden en administreerden de zogenaamde kerkfa
briek, de kerk met haar inkomsten en goederen. Zij droegen ook zorg voor de 
paramenten (liturgische gewaden) en de vasa sacra (het liturgisch instrumenta
rium). Zij schaften benodigdheden voor de eredienst aan, zoals kaarsen en 
wijn." De kerkrekeningen geven hiervan een duidelijk beeld. Naar het voor
beeld over 1526 zijn deze globaal genomen als volgt ingedeeld: Eerst worden 
de ontvangsten geboekt: de renten van kapitalen, tijnsen (cijnzen), coUectegel-
den'^ huren, pachten, legaten, inkomsten uit graven en overluiding van do
den. Dan volgen de uitgaven voor de kerk en de officianten van de kerk: orga
nist, zangmeester, priester, blazer, uurwerkmaker, voor degenen die Ave Ma
ria kleppen, voor wie het H. Sacramentshuis schuren, de schoolmeesters, voor 
waskaarsen." Over beide kerkmeesters waren van stadswege twee provisoren 
aangesteld. Zowel het kerkmeesterschap als het provisorschap waren stedelij
ke functies. Het stedelijk toezicht op het financiële beheer ging zover, dat jaar
lijks bij het stadsbestuur rekenschap moest worden afgelegd. Het beheer van 
de kerkfabriek viel geheel buiten competentie van de pastoor. Blijkens het visi
tatierapport van bisschop Aegidius de Monte uit 1571 was dit ook toen nog de 
stand van zaken.'" 

De invloed van de wereldlijke overheid reikte echter verder. Het stadsbe
stuur regelde ook allerlei kerkelijke zaken. Een aantal daarvan laten we hier 
volgen: 
- Er waren van stadswege aangestelde getijdenmeesters die onder meer aante
kening hielden van de inkomsten uit begraven en zielemissen.'^ Zij waren re-
kenphchtig aan het stadsbestuur. 
- Het stadsbestuur nam maatregelen om te bereiken dat parochianen hun ker
kelijke bijdragen betaalden. Als eerste voorbeeld een raadsbesluit van 1539, 

10 0 A 3 , fol. 213 V 
11 'de hoichtijtswijn dair men den luden mede berichten, sail de stadt na oeider gewoente beta
len' OA 12, fol 149. 'Men secht den kerckmeysteren, dat sij een goet opsien draghen dat metten 
wijnen te rechte omgegaen wordde, ende de stadt betaelt de wijnen'. Jaarlijks komen de kerkwij-
nen in de stedelijke rekeningen voor Zo bijvoorbeeld nog in 1576: 'Item in St. Nicl up 't afflaet 
38 kwarten a 6 st. = 16 h p. 4 st ', OA 449, rubriek 'wijnen'. 
12 Uit vijftiende eeuwse bepalingen van het stadsbestuur blijkt, dat de kerkmeesters zelf met de 
nobbe (collectebak) rondgingen in de kerk Hun werd, de hoogtijdagen uitgezonderd, toegestaan 
hiervoor betrouwbare vervangers te zoeken Op onwettig met-collecteren door kerkmeesters tij
dens de hoogtijdagen had het stadsbestuur een boete gezet OA 8, fol. 42v, regest 269; fol. 51, re
gest 344 Naast de nobbe waren er de offerblokken In OA 8, fol 64, regest 460, is in de bekente
nis van een zekere Otto Willemsz sprake van diefstal uit twee offerblokken in de St. Nicolaas-
kerk, uit een blok in de Broederkerk en uit twee offerblokken in de O.L.V -kerk. 
13 OA 1331 
14 'Fabrica ecclesiae quid valeat singulis annis nescitur Computatio tarnen ab ipsis fit coram se-
natu omnibus annis'. Acta visitalionis, 35. 
15 Rekening van de getijdemeesters 1534-1580, GA-KK 4. 
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genomen nadat de vicecureit (onderpastoor) van de St. Nicolaaskerk zich bij 
de raad had beklaagd, dat de hoogtijpenningen slecht door de kerkgangers 
werden betaald. Voortaan zou op alle hoogtijdagen een stadsdienaar met de 
knecht van de pastoor huis aan huis rondgaan om de hoogtijpenning in ont
vangst te nemen. Ieder moest betalen op straffe van een boete van twee 
pond."" Uit hetzelfde jaar een tweede voorbeeld: De magistraat besloot dat er 
voortaan iedere week in de kerk een collecte zou worden gehouden ten behoe
ve van de kerk.'^ Een derde voorbeeld: In 1556 gaf het stadsbestuur een bepa
ling op het plaatsen van collecteschalen in de kerken voor de ondersteuning 
van wezen.'* In 1519 bepaalde de burgerlijke overheid, dat voortaan ieder die 
een testament liet maken, een goudgulden aan de St. Nicolaaskerk legateren 
moest." 
- Het stadsbestuur regelde de aanbesteding, aanschaf en de omvang van het 
liturgisch instrumentarium. Voor het koor van de St. Nicolaaskerk stond een 
sacramentshuis. Het was in 1498 in stadsopdracht vervaardigd. 
- De vele altaren in de kerken werden bediend door vicarissen en altaristen. 
Het recht van voordracht ter benoeming van deze officianten van de altaar
diensten behoorde in oorsprong aan de stichter en diens erfgenamen. Het 
stadsbestuur kreeg echter van steeds meer vicarieen het collatierecht in han
den.^" Diensten die financieel minder goed liepen, voegde de raad samen. De 
magistraat nam ook het besluit dat in de St. Nicolaas na 1477 geen nieuwe al
taren meer zouden mogen worden gesticht.-^' 
- Het stadsbestuur stelde de kosters en organisten aan.^^ 
- Kapelaans kregen naast kost en inwoning ten huize van de pastoor jaarlijks 
uit de stadskas zes goudgulden uitgekeerd." 
- In 1541 verkreeg het stadsbestuur ook het recht van pastoorsbenoeming. 
Vóór 1541 bezat het kapittel St. Lebumus te Deventer dit benoemingsrecht.^" 
Vanaf 1541 kende de procedure bij indiensttreding van een pastoor de volgen
de fasen: 

16 Hoogtijpenningen zijn de verplichte bijdragen die de communicanten op de hoogtijdagen aan 
de priester moesten afdragen, ook wel gehoorzaamheids-penningen genoemd Het minimumbe
drag stond meestal vast Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland, II, i, 383. Dit was ook te Kam
pen het geval. Zie uitvoeriger hoofdstuk 2, 103. 
17 OA 12, fol. 151, 1539 
18 GA-W 2, fol. 170, 5 maart 1556. 
19 Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 269. 
20 De visitatierapporten van bisschop Aegidius de Monte uit 1571 en 1575 vermelden als collato-
res naast kerkmeesters, memonen, priesters, conventen en particulieren, ook heel wat keren de 
raad Acta visuallonis, 24-41 en 192-209 
21 Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 271. 
22 OA 306, fol 74, 75; fol 11, 116, 203 
23 Nanninga Uitterdijk, 'De pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540-1556', 116. 
24 Op 1 september 1541 deed het kapitel afstand van het collatierecht, nadat het Kamper stads
bestuur te Deventer een aantal pauselijke brieven getoond had, waarin burgemeesters en raad van 
Kampen als wettige collatoren werden erkend Vanaf genoemd jaar behield het kapittel enkel het 
recht van approbatie 
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A. De collatie ter benoeming door de magistraat van Kampen. 
B. De presentatie of voordracht van de benoemde aan het kapittel te Deventer, 
waarbij het stadsbestuur verplicht was aan deken en kapittel een som van tien 
goudgulden te betalen. 
C. Het approbatierecht of recht van investituur en institutie van het kapittel. 
Dit recht omvatte de volgende drie fasen: 

1. de acceptatie van de door de magistraat benoemde. 
2. de opdracht van de officiaal van de proost van het kapittel, om in de pa

rochiekerk de naam van de benoemde driemaal af te kondigen. 
3. de toelating van de pastoor als na genoemde afkondiging zich geen oppo

sitie voordeed. Bij deze toelating moest de benoemde de eed van trouw zweren 
aan de deken en het kapittel. 
D. De in-bezit-steUing van de parochie. Dit gebeurde via een door de pastoor 
afgelegde verklaring ten overstaan van een notaris, waarin hij verklaarde de 
pastorie uit handen van burgemeesters, schepenen en raden als wettige collato-
ren op de beschreven voorwaarden te hebben ontvangen en waarin hij beloof
de deze aan niemand te zullen overdragen.^' 
- Uit de acten van aanstelling van de pastoor en vicecureit blijkt, dat het sala
ris van pastoor en vicecureit door de stad werd betaald." 
- Bij gebrek aan een vereiste graad het de magistraat de pastoor op stadskos-
ten studeren. Zo werd Andreas Fabri van Vrelant ondersteund om in Trier tot 
doctor iuris pontificii te promoveren." 
- Uit de acten van aansteUing blijkt overduidelijk, dat de magistraat in tal van 
pastorale aangelegenheden de dienst uitmaakte. Zo bepaalde de raad hoeveel 
kapelaans de pastoor mocht houden. De magistraat zag er op toe, dat de pas
toor hen goede inwoning en tijdig kost zou geven. Op gezette tijden moest hij 
ook de vicarissen te eten vragen, waarbij zelfs een stadsregeling gold betref
fende het menu. Het stadsbestuur gaf aan wanneer de pastoor zélf moest pre
ken, missen lezen en vespers zingen en wanneer hij vroegmis moest laten zin
gen. De raad decreteerde hoeveel waskaarsen er in de erediensten mochten 
worden ontstoken, wanneer dit mocht en op welke plaats. Verder bepaalde de 
raad dat hij bruiden, kraamvrouwen en haar kinderen waskaarsen moest ge
ven. Het stadsbestuur schreef voor met hoeveel zangers de metten en andere 
getijden gezongen moesten worden en welke liederen de pastoor in de kerst
nacht zou laten zingen. De magistraat bepaalde hoeveel communie-assistenten 
hij minimaal inschakelen kon op de vier hoogtijden. De raad meubileerde zijn 
pastorie. Bij conflikt met een der parochianen was de pastoor verplicht sche
penen en raden als patronen van de pastorie in te schakelen. Mocht de pastoor 
de raad hierin geen 'audiëntie' willen geven, dan zou hij 'ipso facto gepriviert 
wesen' van honorering 'ex aurario publico', tot hij de zaak bij de raad zou 

25 O A 2248. 
26 Zie de aanstellingsacten van pastoors en vicecureiten, OA 2248-2255. 
27 Stedelijke Rekeningen 1540, OA 414; Kronijk van Johan van Breda, 135. Zie ook noot 42. 
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hebben 'gesubmitteert ende geliquideert'. Verder mocht hij van de magistraat 
'in 't straffen der sonden op den preeckstoel ghiene personen nominatim oft 
per descriptionem caluminieren, noemen noch denoteren oft describeren'. Het 
stadsbestuur schreef het parochiehoofd of diens vicecureit tot in de kleinste 
details de kerkelijke taken voor.-̂ * 

De indruk die dit alles geeft, is, dat het hiërarchische instituut van de be
staande kerk in de plaatselijke kerk zeer afhankelijk van de lokale overheid 
was geworden. Belangrijke factor in deze afhankelijkheid was de aanvaarding 
van financiële hulp. Dit had een steeds toenemende invloed van regeringswege 
op bestuur en beheer van de plaatselijke kerk tot gevolg. De invloed van de 
stedelijke overheid reikte ver over de grenzen van het financiële beheer van de 
kerkfabriek heen. Het stadsbestuur had zich tot diep in het kerkelijk leven in
gedrongen. In deze verhouding van verwevenheid raakte de kerk veel van haar 
zelfstandigheid kwijt. Vanuit het stadhuis bezien, was de positie van de pas
toor die van een stedelijk ambtenaar. Binnen de Stedelijke Rekeningen komt 
hij bovenaan op de lijst van 'Officianten ende dienerspensien' voor. In de acte 
van aanstelling werd zijn handelen in zaken van opzicht en tucht begrensd van 
overheidswege. Buiten de wil van de magistraat om, zou zijn pastorale ingrij
pen vrijwel zeker tot een conflikt met het stadsbestuur leiden. In de praktijk is 
echter ook aanwijsbaar, dat in een bepaalde confliktsituatie de parochiale lei
ding aan het stadsbestuur zijn eisen stelt en van het onder druk gezette stads
bestuur tot op zekere hoogte zijn zin krijgt. Een dergelijk conflikt zou zich in 
1567 voordoen met vicecureit Van Plo.^' 

2.2. De pastoor en zijn helpers 
De diensten in de parochiekerken werden verricht door de secuhere geeste

lijkheid. Het aantal wereldgeestelijken te Kampen bedroeg in de zestiende 
eeuw ongeveer zestig.^" Het merendeel bestond uit vicarissen, beneficianten of 
altaristen die de inkomsten van een of meer vicarieen hadden. Deze hadden 
weinig van doen met de pastoor, hoofd van de parochie die de parochiale dien
sten verzorgde of liet verzorgen. 

Als de pastoor niet resideerde nam diens vicecureit zijn taken waar. Het 
niet-resideren van de pastoor te Kampen was doorgaans het gevolg van cumu
latie van ambten. Pastoor Johannes Slachek bijvoorbeeld, bezat behalve de 
pastorie van Kampen nog minstens vier andere parochies, het dekenaat te De
venter, de proosdij plus het aartsdiakonaat van St. Marie te Utrecht en ook 
nog een viertal kanunnikplaatsen." Ook zijn voorgangers waren wegens be-

28 Gegevens zijn ontleend aan de aanstellingsacten van vicecureit Van Plo en van pastoor Ha
vens, OA 2252 en 2255, uit 1567 respectievelijk 1577 Gepriviert = beroven, ontnemen aan; ca-
lumnieren = beschuldigen. 
29 Zie voor beschrijving van dit conflikt nader hoofdstuk 4, 164-174. 
30 Naar opgaaf uit 1571 in het visitatieverslag van bisschop Aegidius de Monte Acta visilationis 
31 Archivalia m Itatie, II, Vaticaansche Bibliotheek, no 82, bevattend een verzoekschrift voor 
Johannes Slachek om het dekenaat en een kanonikaat in de St. Lebuinuskerk te Deventer en om 
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trekkingen elders voortdurend afwezig geweest." In 1524 beklaagde de stede
lijke overheid zich bij Paus Clemens VII over de betreurenswaardige staat van 
de parochie ten gevolge van deze misstand. De Paus gaf gehoor aan deze 
klacht en ontsloeg in 1525 pastoor Slachek uit zijn Kamper ambt." Na afzet-
tmg van pastoor Slachek volgde een periode waarin geen pastoor, maar een 
kapelaan, heer Claes Haese en na hem vicecureit Gerbrandus Christianus de 
pastorie waarnam'". Vervolgens werd de Kampenaar Albertus Pighius pas
toor. Ook deze was voortdurend absent. Behalve dat hij pastoor van Kampen 
was, kon hij zich ook pastoor noemen van Overschie, Alphen en Alkmaar. 
Verder was hij thesaurier van de Domkerk te Utrecht en kanunnik in Luik. Na 
het aannemen van de pastorie van Kampen verbleef hij nog een aantal jaren in 
het verre Rome als geheim kamerheer van de paus. Van directe zielszorg in 
Kampen kwam na zijn terugkeer naar de Nederlanden evenmin iets terecht. 
Pighius vestigde zich namelijk in Utrecht, waar hij proost van de St. Janskerk 
was. In de nasleep van een conflikt rond zijn vicecureit Arent Graet van Cel
len, raakte Pighius het pastoorschap van Kampen kwijt.'' 
Met de aanstelling van Andreas Fabri van Vrelant als opvolger van Pighius, 
resideerde voor het eerst sinds vele jaren in Kampen weer een pastoor.'' Maar 
de opvolger van Andreas Fabri, Jacobus Kuynretorff, was in de eerste plaats 
scholaster van Oudmunster te Utrecht en liet zich zelden in Kampen zien." 
Zijn vicecureit Van Plo werd in 1567 door de magistraat voor Kampen onge
schikt verklaard.'^ Hierna resideerden nog twee pastoors, Michael Hetsroey en 
Johan Havens. De laatste vertrok toen Kampen in 1580 tot de Reformatie 
overging." De beoordeling van B.P. Velthuysen, dat sinds 1524 in Kampen 

de parochiekerk te Kampen; toegestaan 8 maart 1522 De Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerk
hervorming, II, 468 
32 Volgens Velthuysen had Kampen een pastoor nodig die het woord van de goede Herder tot het 
zijne maakte 'Cognosco oves meas et cognoscunt me meae' Maar Slachek voldeed hieraan met 
Volgens pastoor Velthuysen 'omdat hij het misbruik van vele zijner voorgangers navolgde en el
ders bleef wonen, terwijl hij de zorg voor de parochianen aan vicecureiten opdroeg'. Velthuysen, 
'Cureiten of pastoors van Kampen voor de Hervorming', AAU 16, 13 
33 OA 2247 
34 'Dat Xlle capittel, van dat qualick vaeren der lestverleden pastoren, vicecureyten ten naesten 
vijfftich jaeren' xii-Vacantie, ende heer Claes Haese Capellaen respicierde xiii - Vacantie, ende 
heer Kerst provideerde', GA-KK 2-g 
35 Zie voor dit conflict hierna, hoofdstuk 2, 98-100 
36 OA 2248 Veelzeggend is binnen de Kronijk van Johan van Breda (135) de aantekening hierover 
van 1 juni 1540 'js meester Andries Fabri van Vrelant bij Utrecht aengenomen jn verum pastorem 
ecclesie nostre Campensis, die te voerens lange jaren met vicecureyten bedient hadde geweest' 
37 OA 2249 En' 'Jacobus Kuenretorffprovidetur de canomcatu S Salvatons', verlening vaneen 
kanonikaat in Oudmunster te Utrecht door paus Paulus IV, 16 december 1558 Archivalia in Ita
lië, I 1, Vaticaansch Archief no 378 
38 OA 2252 
39 De laatste pastoor verlaat 7 april 1580 de stad OA 226, 254, 255 Een overzicht van pastoors 
en vicecureiten voor de Reformatie vanaf 1524 geeft Velthuysen, onder 'Cureiten of pastoors van 
Kampen voor de Hervorming' in de vervolgserie 'Aanteekeningen op Lindeborn's Histona Epi-
scopatus Daventriensis'. 

25 



'een voorbeeldigen geestelijkheid aan den arbeid getogen' is, vervuld van 
'gloeienden zieleijver"*", gaat voor de elders verblijvende pastoors in ieder ge
val niet op. Een andere conclusie ligt meer voor de hand: Het was in het Kam
pen van voor de Reformatie een regelmatig voorkomend verschijnsel dat het 
bestuur van de parochie in handen lag van een elders gevestigde pastoor. Aan 
de directheid van zijn zielszorg moest dit grote afbreuk doen. Dat de combina
tie van niet-resideren en cumulatie van ambten het gevaar van sine cure in
hield, hoeft geen nader betoog. 

De leiding van de seculiere clerus te Kampen had een wetenschappelijke op
leiding achter de rug. Het stadsbestuur had op eigen initiatief reeds op 13 mei 
1433 een verzoekschrift ingediend bij paus Eugenius IV, dat voortaan geen an
dere pastoor zou mogen worden aangesteld dan die in de godgeleerdheid of 
rechten een academische graad bezat. Dit rekest werd ingewilligd."' Bij pause
lijke bul van 1530 werd opnieuw gesteld, dat zonder een academische scholing 
de pastoor geen recht had op de Kamper pastorie. Hij moest doctor, licentiaat 
of baccalaureus zijn of binnen een jaar na zijn benoeming een dergelijke graad 
hebben behaald. Toen in 1540 Andreas Fabri tot pastoor werd benoemd, be
zat hij nog geen wetenschappelijk radicaal. Op stadskosten mocht en moest hij 
toen promoveren: 'Ende alsoe deselve mr. Andries Fabri nae vermogen der 
stadtbullen nyet genouch gequalificeert en was, et tarnen satis doctus, soe 
hefft hij hem [...] te Trier laten promoveren in doctorem sacre theologie, daer-
toe hem de stadt te baete quam'.''^ Dezelfde Andreas Fabri vermeldt in zijn re
kening van de pastorie over 1540 een aantal gegradueerde Kamper pastoors en 
vicecureiten over de periode 1500-1540: Mr. Geert, Mr. Thomaes, Mr. Cle
mens, Mr. Michiel, Mr. Andries. Na Fabri zijn alle pastoors gegradueerd."' 
Ook op de scholing van de vicecureit en de kapelaans werd gelet. Zo droeg vi-
cecureit Van Plo de magistertitel. En in diens benoemingsacte stond, dat hij de 
curie zou bedienen, 'holdende drie guede geleerde, bequame capellanen'."" De 
academische vorming bleef soms beperkt tot de faculteit der artes*'̂  Had men 

40 Velthuysen, 'De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme', 136, 
137 
41 Archivalia in Italië, l,ii, Vaticaansch Archief, no. 1351. 
42 OA 414' 'Item betaelt uut bevel des Eerw. Raedes onzen pastoor M Andreas Fabri tot vollen-
ste zijner promocie ende qualificatie to erlangen, nae vermogen van de pauwes bullen van onze 
pastorie etc dertich Jochems dalers, facit 64 h.p , 4 st.br.' Zie ook noot 27 
43 De 'hoechgeleerden heeren' Jacobus Kuynretorff droeg de magister-titel, OA 2252. Aggeus 
Snecanus werd in zijn benoemingsacte genoemd 'dominus Aggeus Snecanus arliufmj liberaliufmj 
mfajgifstejr [et] de sacre theologie licentiatus', OA 2250 Pastoor Mr. Henricus Ernesti wordt in 
zijn aanstellingsacte omschreven als 'eertijds professor coUegii Castrensis te Leuven, nu president 
van het collegie te Annency', OA 2251. 
44 OA 2252 
45 Johannes Rodolphi, pastoor van Uden, solliciteerde in 1557 voor het pastoraat van Kampen 
HIJ deelde mee, dat zijn opleiding met verder reikte dan magister in de artes van de universiteit 
van Keulen Velthuysen, 'Cureiten of pastoors van Kampen voor de Hervorming', in 'Aanteeke-
ningen op Lindeborn's Historia Episcopatus Daventriensis', AAU 18, 331. 
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wel een hogere opleiding, dan betrof het vaak niet de theologie, maar de rech
ten: canoniek recht, Romeins recht of beide. Een dergelijke juridische oplei
ding betekent geen optimaal uitgangspunt om met theologische vraagstukken 
en problemen om te gaan."^ Het effect van zo'n niet-theologische vorming 
werd bovendien nog verminderd door de genoemde cumulatie van ambten, het 
niet-resideren en het gebrek aan kerkelijke zelfstandigheid. 

Terwijl de Kamper pastoors, vicecureiten en kapelaans toch wel een weten
schappelijke opleiding hadden genoten, was dat zelden het geval bij de onge
veer zestig overige wereldgeestelijken die in Kampen werkzaam waren. Het al
gemene beeld van het opleidingsniveau van deze categorie is weinig rooskleu
rig.^' 

De pastoor of diens vicecureit werd in de parochiale diensten bijgestaan 
door twee of drie kapelaans, wel te onderscheiden van altaargeestelijken met 
gelijke benaming aan wie de missen in bepaalde kapellen waren opgedragen."* 
Gedurende de jaren 1540 tot 1577, de jaren waarover acten van pastoorsaan-
steUing bewaard zijn gebleven, werd het aantal van twee of drie pastoorskape
laans wel nagestreefd, maar in de praktijk bleek dit aantal niet altijd haal
baar."' Zoals gezegd, woonden de kapelaans bij de pastoor in diens wedeme 
(pastoorswoning) in. Behalve inwoning was de pastoor van stadswege ver
plicht hen ook de kost te geven.'" In kapelaans-vacatures moest de pastoor zelf 
voorzien. De raad reikte hem de benoemingsnormen aan: 'guede geleerde be-
quaeme capellanen, van gueder leven, gequalificeert om die gemeente met 
Godtlicker lerongen ende anders bij nachte en bij dage nae eyssche des tijts 
ende der saken alsoe t' onderrichten ende guetwillichlicken toe dienen'." Tot 

46 R R Post over de opleiding en vorming van de seculiere clerus- 'Slechts enkelen waren in de 
theologie academisch geschoold Verscheidenen waren goed onderwezen in de rechten, zodat er 
meer juristen dan theologen waren Philosophen, namelijk magisters artium waren er voldoende'. 
Van deze magisters artium stelt Post, dat zij wegens gebrek aan theologische scholing de be
kwaamheid misten om de nieuwe meningen der Reformatoren voldoende te peilen en dat zij niet 
in staat waren die te weerleggen Post, Kerkelijke Verhoudingen, 55, 59 
47 De vraag waar de 80 tot 90 procent van de seculiere clerus de opleiding vond, is volgens Post, 
Kerkelijke Verhoudingen, 56, 58, 59, een beangstigende vraag Volgens hem is duidelijk, dat het 
grootste deel van de zestiende eeuwse wereldgeestelijken onvoldoende opleiding heeft genoten. 
48 Zo was de schepenkapelaan geen vaste medewerker van de pastoor in de parochiale diensten, 
maar had hij in de schepenkapel de missen van de schepenmemorie te celebreren In de Acta visi-
tationis, 200, wordt een dergelijke functionaris, vicaris Johannes Peregrinus, officiant van de 'Vi-
caria beatae Mariae virginis scabinorum', sacellanus confraternitatis scabinorum' genoemd Kol
man gaat in 'De pelgrims van Jeruzalem', 183-185, nader in op het onderscheid tussen de kape
laan van de schepenkapel en de pastoorskapelaan 
49 In de akten van aanstelling wordt soms gesproken van drie kapelaans, ook wel van twee of 
drie Begin 1568 moet de stad het echter niet slechts doen zonder pastoor en onderpastoor, maar 
ook de enige kapelaan die tot dan toe nog aanwezig was geweest, vertrok op 8 februari De stad zit 
dan zelfs twee jaren lang zonder behoorlijke kerkelijke leiding 
50 'holdende denselven capellanen mit eerbeken cost ten dage tijdich an zijner w tafelen, als 't 
van olst gewoentlick gewest' OA 2252. 
51 Naarmate reformatorische geluiden sterker worden, weldra onder uitdrukkelijke vermelding 
van de norm 'onbesmettet van eenige heresie'. 
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het vervullen van de vacatures moest de pastoor op reis, naar Utrecht, soms 
zelfs naar Keulen." De taken waarin de kapelaans de pastoor of vicecureit as
sisteerden waren onder meer: 
- Het horen van de biecht." 
- Het houden van sermoenen, soms inclusief het zingen van de vespers aan het 
eind van de avondpreek.'" 
- Het bedienen van missen. In de parochiediensten moesten zoveel missen 
worden gecelebreerd, dat de pastoor daarbij de hulp van andere helpers nodig 
had. In zijn pastoorsrekening noteerde Andreas Fabri: 'die pastoer [...] noch 
can die misse selffs in zijn persoon doen, want daer vuel missen te doen sijn'. 
- Het assisteren bij de communie op de vier hoogtijden. Op hun beurt werden 
de kapelaans daarbij weer door tenminste twee priesters geholpen. Dit aantal 
staat in de aanstellingsacte vermeld: 'Item die pastoer sal te vier hoechtijden 
oock crijgen te minsten twee guede heren die den capellaens helpen het volck 
communiceren.'" Daarbij assisteerde het Minderbroedersconvent de paro-
chiegeestelij k heid. 

De pastoor beschikte ook over de diensten van diaken en subdiaken. Deze 
priesters waren liturgische assistenten van lagere rang. Zij assisteerden bij de 
mis."" Binnen de bestaande kerkelijke hiërarchie restte de diaken dus slechts 
een ondergeschikte positie in het kader van het altaarofficie. 

2.3. Parochiale eredienst 
De mis vormde het centrum van de liturgische plechtigheden in de parochie

kerken en bepaalde het kerkinterieur. Het hoogaltaar met het sacramentshuis 
in de St. Nicolaaskerk stond in het middelpunt van deze cultische handeling. 
Het in stadsopdracht en op stadskosten vervaardigde koperen meesterstuk 
stond opgesteld voor het koor. Alleen al het bovenstuk woog zo'n 4500 kg. Op 
het hoogaltaar stond een groot zilveren kruis met een relikwie, een stukje van 
het heilige kruis." In het sacramentshuis bevond zich een zeer kostbare mon
strans, bewaarplaats van de geconsacreerde hostie.^* 

52 'Item t' Utrecht om capellaenen ende somtijts op Coellen', GA-KK 2-g. 
53 'als pastoer mit sijn capellaenen biecht hooren' GA-KK 2-g 
54 'Feria 2a Magdalene, fit sermo ab uno capellanorum in sacello Ste Katherine, Idem capelanus 
cantat ibi vesperas finite sermone', GA-KK 2-d 
55 OA 2255. 
56 GA-KK 2-d; OA 2252. 
57 Don, 'Kerkelijk leven', 219; Van Heussen, Oudheden en Gestichten, II, 4. 
58 Over de monstrans is de volgende beschrijving bewaard gebleven: 'Hyrnae uuth der sacristyen 
op 't choer gaende, hefft die weerdige heer pastoer boven uuth des hilligen sacramentshysgen ge-
haelt die groteste monstrancie, daer buten an bevonden te staene twee golden ryngen, die eene mit 
een diamant, die ander mit torkoesz Item een klennetgen van golt, daer bynnenin staet Sanct Ur
sula, gebonden an dieselve monstrance Noch een stucke cristals daert hillige sacramente in staet 
Item noch is om dieselve monstrancie gewest een schoene krans vann parlen. Item noch aldaer be
vonden en durch den heren pastoer mit behoerlicker reverencie voertgehaelt die kleine monstran-
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Bij de uitvoering van de misliturgie beschikte de priester over een compleet 
stel misgewaden. Het offerkarakter van de misliturgie klonk door in allerlei 
priesterlijke termen voor de hulpstukken van deze liturgie." 

Aan de parochiedienst was het houden van een veelvoud aan missen verbon
den. Het aantal door de pastoor of vicecureit persoonlijk te verzorgen missen 
lag vast, net als de dagen met gezongen vroegmis. Pastoor Fabri van Vrelant 
gaf een opsomming van een aantal door hem persoonlijk te verrichten missen: 
Als er vroegmis en hoogmis gehouden wordt, als er een begrafenis is; boven
dien op alle vier hoogtijden te weten Kerstmis, Pasen, Pinksteren en O.L.V.-
hemelvaart; verder op St. Geertruidendag en op St. Catharinadag. In de aan-
stelhngsacten van pastoors en vicecureiten van enkele tientallen jaren later 
staat een nog veel uitgebreidere opsomming van te bedienen missen aangege
ven.* 

Het aantal misplechtigheden kon echter door begrafenissen per week sterk 
uiteenlopen. Deze kerkelijke rouwmissen waren delegeerbaar. In een stede
lijke parochie als Kampen vonden wekelijks meerdere uitvaartplechtigheden 
plaats. Vaak zelfs meerd dan één op dezelfde dag.*' Bovendien werden de 
gestorvenen ook in maandstond en in jaargetijde met missen bedacht. Voor 

cie daert crystallijn in is, diewelcke gebruict wordt in des hilligen sacramentz misse ' Nanninga 
Uitterdijk, 'Inventaris van misgewaden', 40. 
59 'Item een antipendium [voorhangsel] voor 's hilligen sacramentsa/tóer behoerende', Item twee 
gulden stucken daer van 't eene an Santa Sanctorum', 'Item een gulden keursuffel mit twee dien-
rocken [ = dalmatiek of levietenrok]; 'Item twee groet olterlakens totten hoegen altaer', 'op aller-
zielenaltaer', 'Item twee corporalen die sluiten in die arcke' Nanninga Uitterdijk, 'Inventaris van 
misgewaden', passim 
60 'die vicecureit sal selven predigen, missen ende vesperen singen alle vier hoechtijden, op Nye-
jaersdach, op alle O L V -dagen, toe weten Lichtmisse, Annunciationis, Visitationis, Nativitatis, 
Conceptionis, op Hemelvaertsdach, des weerdigen hilligen Sacramentzdach, beyde die Karmisse-
dagen, op Alderhilligendach, St Martensdach, St Nicolasdach Ende op desse voers dagen sal 
die vicecureit vroemissen laten singen in beyden kercken, item op Asschelwonsdach, Palmson-
dach, Gueden Vrijdach, Paesschavont, Pinxteravont soe sal die vicecureit oeck misse, preken 
ende andere officien [ ] waernemen 
Item soe wanneer datter beganckenisse [begrafenis] is, soe moet die vicecureit misse lesen oft laten 
lesen op die metzelersaltaer in St Nicolauskercke, ende op der zyelenaltaer [ ] onder die misse 
die alle daghe durch den vicecureit ofte sijne capellanen aldaer gedaen wordt Ende alle donderda-
ge onder des hilligen Sacramentzmisse item alle weken doer dat geheele jaer soe moet die vicecu
reit lesen oft laten lesen in St Catharinenkarcke vier missen ' Acte van aanstelling van vicecureit 
Van Plo, 28 augustus 1567 OA 2252. 
Tien jaar later blijkt er aan de rij feestdagen waarop de pastoor de mis persoonlijk had te bedie
nen, nog een feestdag te zijn toegevoegd, namelijk Driekoningen Acte van aanstelling van pas
toor Havens, OA 2255 
61 'Dominica, viy//'beghanckenissen XLI st[uiver]. Dominica, boven [in de Bovenkerk], vierhe-
ganckenissen XVI st , item beghanckenis buten [in de Buitenkerk], VI st' Op een dag dus vijf be
grafenissen, de volgende dag gevolgd door weer een begrafenis, 'beghanckenis van Henrick Wyn-
sen XIIII st ende een butgen' 'Octava Pascha, beghanckenis boven, VI st Item 3 beghanckenis-
sen buten, XXVII st '. En de volgende dag 'Feria 2a , beghankenis van Igermans dochter onse 
nabuir, Xlst ' GA-KK 2-d. 
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dit vele celebreren werd betaald. Dit betalen begon met de eerste mis, gevolgd 
door inschrijving in het memorieregister: 'Animarum. Op desen dach 's 
avonts heb ick ontfangen [...] duos primas inscriptiones; een van Borchgart 
Ghye, de ander van Henric Wynsen'. En: 'Feria secunda Symonis et Jude: 
beghanckenis van Henrick Wynsen'. De begrafenis van deze Henric Wynsen 
viel op 28 oktober 1532, de inschrijving van de overledene in het memorieboek 
volgde op 5 november. De doden gezamenlijk werden herdacht in dodenvigi-
lien op maandag na 'bovenkermisse in den somer', op St. Michielsdag en op 
Allerheiligen: 'soe sail die pastoer in beyde kercken laten singen vigilias voer 
alle gelovige sielen, dat hem Godt genadych s i j ' . " Niet alleen de dood van de 
parochianen gaf aanleiding tot kerkelijke missen. Ook hun huwelijk. De ker
kelijke voltrekking van het huwelijk" kon, na de vereiste afkondigmgen*", 
meer of minder uitgebreid plaatsvinden tijdens de mis: solemnisatio sub divi-
nis met de mogelijkheid van een missa pro sponso et sponsa, een gezongen hu
welij ksmis. Het huwelijk kon echter ook worden voltrokken op een tijd dat er 
geen mis werd gecelebreerd, de gewone solemnisatio matrimonii. Bij huwe
lijks- en begrafenismissen waren de parochianen persoonlijk betrokken. Ove
rigens behoorde directe deelname aan de missen in de zin van deelname aan 
het eucharistisch offer tot de uitzonderingen." Er waren vier hoogtijden waar
op door de parochianen kón worden gecommuniceerd. Een goede parochiaan 
zal op alle vier hoogtijden aan de communie hebben deelgenomen, maar in de 
praktijk was de Paascommunie meestal de drukst bezochte.'''' De pastoor of vi-
cecureit en diens kapelaans werden dan door minstens twee priesters geassis
teerd. 

Aan de parochiedienst was volgens de aanstellingsacten ook iedere week een 
viertal missen in de kapel van het St. Catharinagasthuis verbonden. Met pau
selijke goedkeuring was vanaf 1531 het altaar in deze kapel officieel met de pa-

62 o A 2255 
63 Daarbij beklaagde de pastoor zich soms over de slechtgeefsheid van bruid en bruidegom Dit 
was het geval bij het huwelijk van Hendrik van Wilsem, lid van een aanzienlijk Kamper geslacht 
De pastoor ontving drie stuivers 'Sabbato, van Henric van Wilsem ende zijn bruyt in te leen drie 
st [. ] O prodigam liberalitatem sponsi et sponse' GA-KK 2-d, 3 augustus 1532 Dat drie stui
vers voor een bemiddeld man weinig is, blijkt uit vergelijking met andere huwelijksplechtigheden 
Op 17 januari 1533 'Sabbato, van Henrick Kistemaeckers soen mit zijn bruit in te leen, een snap
haan van VI st ' De offervaardigheid van de kerkganger is, over 't algemeen gesproken, een 
graadmeter voor de intensiteit van het geloofsleven Dat een bemiddeld man als Van Wilsem bij 
zo'n gelegenheid drie stuivers voor kerkelijke doeleinden geeft, is een signaal van geringschatting 
van de kerk waarin hij leeft 
64 Diocesane verordening ten aanzien van de huwelijksafkondiging, 2 oktober 1535 Bronnen 
voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, V, 177 e v. 
65 Wekelijkse communie was reeds in de vroege Middeleeuwen opgehouden Het concilie van 
Agde, 506, beperkte de verphchte communie reeds tot Kerstmis, Pasen en Pinksteren Vogt, 'Li
turgie', 259 
66 Niet altijd echter bracht de Paascommunie het meeste op Van heer Nanno, vicecureit na mr. 
Clemens, staat vast dat hij van een Paascommunie goed 12 koopmansguldens ontving, maar met 
Kerst ruim 15 GA-KK 2-g 
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rochiekerk verbonden.*'' In de kapel stond de hostie in een eigen monstrans ter 
aanbidding uitgestald. In 1536 werd er een zondagsmis ingesteld. Weer later 
was de pastoor zelfs verantwoordelijk voor vier missen per week. Al deze dien
sten werden gehouden voor de melaatsen die in dit gasthuis werden verpleegd 
en die niet in de parochiekerk mochten komen. Deze missen werden bekostigd 
uit allerlei schenkingen van particulieren en uit de stadskas.'* 

Ook geboorte gaf aanleiding tot kerkelijke plechtigheden. Voor ieder kind 
dat werd gedoopt, plaatste de pastoor op de doopvont*' een waskaars. Bij de 
doop werd een soort doopformulier gebruikt. Dat een ter plaatse geldende 
standdaardtekst gehanteerd werd, blijkt uit de kerkrekeningen van de St. Ni-
colaaskerk over 1533: Heer Gheert Petersz., schoolmeester, ontvangt op 20 ja
nuari namelijk 'VI st. an stoef tot een boeck daer dye kynderen wt gekersten 
worden'.™ De gedoopte werd ingeschreven in een doopregister.'" Voor de 
kraamvrouw werd, net als voor een bruid, een kaars ontstoken.^^ 

Voor de liturgische diensten was kerkzang karakteristiek. Het zingen van de 
zeven getijden-gebeden was het meest opvallende en kenmerkende van de 
toenmalige eredienst." Parochianen deden schenkingen voor het verrichten 
van deze gezongen getijdendienst.^" Bij vrijwel ieder bezoek aan de kerk hoor
de men er het gezang van horisten en choralen. Dit zingen van de zeven getij
den -de horae canonicae of canonieke uren- hield de heren vanaf 's morgens 
vroeg bezig. Met inbegrip van de gezongen mis vulde dit grotendeels het dag-
program van vele priesters. 

Op bepaalde feestdagen werd een deel van de liturgie met groter plechtig
heid verricht. De hoogmis met orgelbegeleiding, de vespers, metten en mis met 
brede assistentie van de scholieren, schoolrector en choralen. De gedachtenis 

67 OA 2247, Acte waarbij paus Clemens VII de samenvoeging van de kapel van St Catharina 
met de kerk van Kampen bekrachtigt 
68 GA G 190, St Catharina en Maria Magdalenagasthuis, Cartularium, Weicker, 'Het St Ca 
tharina- en Maria Magdalena Gasthuis te Kampen, 1386-1589', 35 
69 De gotische doopvont van blauwe Namense steen in de St Nicolaaskerk was geschikt voor on
derdompeling Het Utrechtse handschrift Ordo faciendi catechumenum el calechumenam geeft 
voor de vijftiende eeuw in het bisdom Utrecht het gebruik van onderdompeling aan Onder be
paalde omstandigheden is er de mogelijkheid van besprenging Balke, 'Middeleeuwse doopleer en 
dooppraktijk', 180-183 
70 Rekeningen van de kerkmeester van de St Nicolaaskerk, I526-I570, OA 1331 
71 OA 1331 bevat over 1533 een uitgavepost 'van een fonteboeck unde 8 regesteren'. 
72 'Item die pastoer sal holden [ ] wassen kerssen voer kraemvrouwen ende bruyden [ ] ende 
upt vunte tot kinder te kersten oick elck kint een kerssen', OA 2255 De uitwerking van deze bepa
lingen uit de aanstellingsacte van de pastoor is te vinden in de pastoorsrekening over 1532-1533, 
25 oktober 1532 'Feria sexta, twee kinderkaersen. fac XXV placken Item een kraemkaers' En 
op 24 april 1533 'Feria quinta Item van bruytkaersen etc III st ' De bruidskaars werd ontsto
ken tijdens het bezoek dat de bruid aan de kerk bracht, voordat ze vergezeld door haar ouders en 
haar broers en zusters met een bruidschat naar het huis van de bruidegom trok OA 8, fol 63v, re
gest 455 
73 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 376 
74 Een enkel voorbeeld 16 september I5I8, aankomst van een rente van I herenpond uit een huis 
te Brunnepe, bestemd voor het zingen van de getijden in de St Nicolaaskerk GA-KK 19 
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van een overledene kon eveneens met inschakeling van scholieren worden ge
vierd." Rond de dood van een memonelid klonk in de kerkruimte een gezon
gen dodenvigilie, waaraan het schoolkoor zijn medewerking verleende.™ Ge
durende het kerkelijke jaar werd er blijkens de aanstellingsacten van pastoor 
en vicecureit in beide parochiekerken bij speciale gelegenheden als volgt extra 
gezongen: De vroegmis gezongen met inschakeling van het schoolkoor'" op 
met minder dan zestien kerkelijke feestdagen. Op schurtelwoensdag'^ moesten 
in het koor 'die donckere metten' bij kaarslicht worden gezongen. De pastoor 
was gehouden per jaar drie algemene dodenvigilien te laten zingen 'voer alle 
gelovige sielen dat hen Godt genadych sij', namelijk op Bovenkermisdag 's zo
mers, op St. Michielsdag en op AllerheiUgendag. Zowel de rector of 'oever-
schoelmeister' van beide kerken als 'den ondermeyster' van beide kerken ga
ven daarbij aan het jongenskoor de nodige leiding. Tijdens de hele Octaaf van 
het Heilig Sacrament moesten niet alleen de metten, maar ook alle andere ge
tijden met acht goede zangers worden gezongen. En een selectie van zes goede 
zangers zong in de kerstnacht 'Liber generationes'.™ 

Voor de gezongen liturgieonderdelen waren gezangboeken nodig. In de re
keningen van de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk komen uitgaafposten 
voor die hiermee samenhangen.*" Vermeld worden daarin: 'een versickel-

75 Testamentnee Geertruydt van der Straten vermaakte een rente van 7 herenponden aan de 
kerkmeesters van de St Nicolaaskerk onder voorwaarde dat deze driemaal per jaar, op de jaarge
tijden van haar vader, van haar moeder en van haarzelf, 'stokelweggen van weyte' aan de school
kinderen zouden uitdelen Daarvoor zouden deze bidden Miserere, De Profundis, drie Pater Nos 
ters en Ave Maria's GA-KK 25; regestenlijst 1466, 2 jan 1551 
76 'Over dessen doden sal men hoechhjc singen mitten scoelren een vigilie van negen lexen' Me-
morieboek van de Schepenmemone, aangelegd in 1311 GA-A 1 Voor de memonen zie onderdeel 
4, 53-58 van dit hoofdstuk, waar op de activiteiten der memonen of geestelijke broederschappen 
nader wordt ingegaan 
77 'ende sal die jongen daer van loonen', OA 2252, zie ook OA 2255 
78 Schortelwoensdach = Woensdag voor Pasen, de woensdag in de stille week Zo genoemd naar 
het stilhouden of niet-luiden der klokken Vandaar ook wel genoemd 'schorteclockewoensdach' 
Verdam, Middelned Handw boek, 525 
79 Wat in de aanstelImgsacte van pastoor of vicecureit over gezongen hturgieonderdelen stond 
omschreven, werd blijkens de 'Rationarum proventuum incertorum ecclesie Campensis, 1532' 
ook in praktijk gebracht Een enkel voorbeeld uit 1532 'ende ick heb die schoelkynderen geghe-
ven 111 goslaers van een mis daer te singhen ende twee heb ick betaelt twee singhende missen, een 
op 't hoechautaer, ende een op 't sielenoutaer Item die jonghen ii st goslars van die missen te 
singhen', 'heb ic ghegheven iiii goslar van een vesper ende een heelen mis ende iii halve missen te 
singhen' Data 16 en 24 november, 15 december 1532 GA-KK 2-d De bijdrage van de scholieren 
aan de koorzang in de St Nicolaaskerk werd uitvoerig beschreven in Kolman, 'De Latijnse 
School en de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk' 
80 De post uit 1526 over het inbinden van een 'versickelbueck' geeft met meer informatie dan dat 
het een bundel betreft met in de eredienst gezongen versikels, verzen De aanschaf in 1533 van 
'een boeck daer men wt synget in de Cruseldagen ende sijnnen 2 quaternen' betreft een gezang
boek van beperkte omvang bestemd voor een bepaald gedeelte van het kerkelijk jaar, de passie 
De aanduiding van een 'myssael' (1530) en 'betaald mr Van Warden vor sijn missael geprentet 
und ys op id altar vor id sacrament' (1534), betreft missalen, werken die alle onderdelen voor het 
verrichten van de mis bevatten, een uitgebreide bundel dus met onder meer epistolana, evangelia-
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bueck, een boeck daer men wt synget in de Cruseldagen, een myssael gepren-
tet', diverse antifonalen waarvan er een aantal in de parochieschool werden 
geschreven, een graduaal. Het polyfone karakter van een deel van de kerkzang 
blijkt in de kerkmeestersrekeningen uit een post bindkosten van 'eyn dyscant-
bueck' uit het jaar 1531 en uit een post '2 boek papyers omme dyscant in thoe 
scriven' uit 1535. Uitbetaling hiervoor vond plaats aan schoolmeester heer 
Gheert Petersz. Uit de omschrijving wordt echter niet duidelijk of de priester-
schoolmeester enkel maar kopieerde of dat hij ook zelf meerstemmige kerk
muziek voor de parochiale erediensten schreef. Dat polyfone kerkzang toen 
reeds gedurende vele jaren in de eredienst in gebruik was, blijkt uit het eerder 
vermelde verslag van de inhuldigingsplechtigheid in 1517 van de bisschop
landsheer. Stadssecretaris Johan van Breda vermeldt namelijk dat, terwijl 
Philips van Bourgondie in het koor neerknielde voor het hoogaltaar, men op 
het grote orgel speelde en dat men zong 'in discant Te Deum, en dairnae: da 
pacem Domine'. Blijkens een inventaris uit 1565 bevonden zich in het koor 
twee missalen, twee antifonalen (een zomerantifonaal en een winterantifo-
naal), drie psalters, een boek 'de Sanctis', twee grote lectionalen, twee kleine 
lectionalen. In de sacristie werden acht grote 'motetboeken in musyck' be
waard, twee missalen, een magnificatboek, een boek waar men in de Kerst
nacht uit zong en een boek waar men de passie uit zong." 

Voor ai de wisselende*^ en vaste gezangen van de mis, voor de antifonen en 
voor de responsoria bij de vespers en lauden waren scholieren de gewone zan
gers. Elk van beide parochiekerken had een school", nauw verbonden met de 
kerk. De nauwe band blijkt uit de wijze waarop het onderwijzend personeel in 
de aanstellingsacte van pastoor en vicecureit werd aangeduid: 'den rectoer oft 
oeverschoelmeister van beyden kercken [...] ende den ondermeyster in beyden 
kercken'.*'* Het zingen in de eredienst was voor scholieren en docenten een der
mate karakteristieke taak, dat in de acte van schoolstichting dit kerkelijke 
doel als de hoofdreden voor stichting omschreven staat. Wel had de stedelijke 

na, lectionaria, gradualia en antifonana Nolet, Kerkelijke Instellingen, 246 e.v. Heer Gerdt Pe
tersz wordt in 1530, 1533 en 1534 betaald voor het schrijven en inbinden van diverse antifonalen. 
Het betreft boeken met kerkelijke beurtzangen aan bijbelwoorden ontleend en door twee koren 
gezongen De reparatiepost van een graduaal (1530) betrof eveneens een boek met bepaalde koor
zang, namelijk tus'^enzangen bij de mis Over de opkomst en het karakter van het discanteren in 
de kerkzang Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland, 11, iii, 313-319 De gegevens vermeld in deze 
noot zijn te vinden in OA 1331, Rekeningen der kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk 1526-1570. 
81 Nanninga Uitterdijk, 'Inventaris van misgewaden', 41, 42 
82 Wisselende gezangen- De introïtus, het offertorium, het graduale, de communio. Vaste gezan
gen Kyrie eleison, de Gloria, het Credo, de Sanctus en het Agnus Dei. Post, Kerkelijke Verhou
dingen, AAI 
83 Aan de St. Nicolaaskerk was reeds omstreeks 1300 een parochiale school verbonden waar on
der meer Latijn en zangonderwijs gegeven werd. Het oudst aanwezige burgerboek vermeldt in het 
aanvangsjaar 1302 'Hermanns rector scholarum in Campis' OA 331 De aanstellingsacten OA 
2252 en 2255 geven onder meer aan, dat ook aan de O.L.V.-kerk een school verbonden was. 
84 OA2253. 
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overheid over de scholen en leerkrachten*' zeggenschap, maar vanuit de litur
gie bezien waren het inrichtingen met kerkelijke doelstelling. Ook in de aan
schaf van de leermiddelen komt dit in de kerkmeestersrekeningen uit: 'Item 
noch her Gheert Petersz. gegeven voer dat bueckgyn, daer dey jungen uut 
syngen begynnen'.*' Verder wordt in de stadsrekeningen de aanschaf vermeld 
van een groot houten bord van ongeveer anderhalve meter hoog, 'daer die 
scholieren uuth leeren singen'." En er werd voor de school een bord gever
nist, waarop lijnen getrokken werden 'om den jongens sanck daerop t' scrij-
ven'.** 

Naast de gewone scholieren kon de geestelijkheid voor kerkzang ook reke
nen op speciale koor- en altaarknapen, de choralen. Deze jongens leefden 
rond 1540 in een speciaal voor hen opgericht convict.*' Zij vormden een 
aparte groep van twaalf jongens tot de leeftijd van vijftien jaar, de zoge
naamde Soete-Naeme-Jhesuskinderen, waarop de kerk extra aanspraak kon 
maken. Ze waren verplicht dagelijks een gedeelte van het officie bij te wo
nen, iedere morgen de mis te horen of te zingen. ledere middag moesten ze in 
de vespers de psalmen intoneren. De te zingen antifonen, graduale en alle
luia's moesten tevoren door hen worden ingestudeerd. Deze kleine groep 
nam dus de moeilijkste zangtaken van de overige scholieren over. De dagin
deling van deze choralen was uiterst gevuld. Om vijf uur opstaan, om half 
zes in de bedekamer de kleine getijden bidden tot de sext. Van zes tot acht 
naar de school van de Bovenkerk. Vervolgens iedere dag naar de mis om 
daar, indien nodig, ook te zingen. Na ontbijt en corvee weer naar school. 
Om elf uur middageten, 's Middags half drie naar de vespers. Daarbij into
neren. Hierna weer naar school en 's middags ook nog een uur thuis repete
ren. Half zeven avondeten en getijden bidden. Om acht uur naar bed. Bo
vendien moesten iedere vrijdagavond drie van de twaalf naar de metten in de 

85 Een lijst met schoolmeesters uit de rooms-katholieke periode te vinden in het Liber Diverso-
rum C (Foliant I), in het Olt Officiatonum, bevattende de aanstelling en instructies van stedelijke 
ambtenaren, 1399-1535 OA 11, fol 166v , 190 v , 191, 223 v , 224 
86 Rekeningen kerkmeesters St Nicolaaskerk, anno 1535, OA 1331. 
87 OA 421, Stedelijke Rekeningen 1547. 
88 OA 424, Stedelijke Rekeningen 1550. 
89 Op 30 januari 1539 kocht de rector van de St Nicolaaskerk een huis aan 'tot behoeff etlijcker 
armer scholieren die God Almachtich in Sanct Nicolaeskercke in sange dienen sullen' GA-W 2, 
fol 36 Op 1 mei 1539 confirmeert de bisschop van Utrecht deze stichting voor twaalf scholieren 
die onderwezen zullen worden speciaal met het oog op het zingen van de getijden GA-W 2, fol 
25 Op 10 september 1541 vindt stedelijke afkondiging van genoemde fundatie plaats ter ere van 
'de Soete Name Jesus', de H Maria en alle heiligen, tot eeuwige bediening van de kerk en tot nut 
en profijt van de burgers Statuten en ordonnantie worden vastgesteld voor het weeshuis voor 
twaalf scholieren GA-W 2, fol 25v De memoriemeesters van de H Kruismemorie hadden in 
1539 al toegezegd deze 'Suete Name Jhesuskinderen' iedere zondag zes aalmoezen en porties te ge
ven GA-W 2, fol 29v Nog in 1564, tien jaar na een meer algemene weeshuis-opzet (GA-W 2, fol 
168v , 30 juni 1554) mogen alleen volle wezen worden opgenomen, uitgezonderd jongens die een 
ouder verloren hadden, maar direct in het koor van de St Nicolaaskerk mee konden zingen GA-
W2, fol 171, 31 januari 1564 
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St. Nicolaaskerk. Alle twaalf moesten ze iedere vrijdag bij de mis van de H. 
Kruismemorie zingen.'^ 

De vele kerkzang kon worden ondersteund door orgelbegeleidmg. De bespe
ler van het orgel werd m verreweg de meeste gevallen aangeduid als organist 
(organiste, orghaniste, organista, orgenysta) en in veel mmdere mate aange
duid als orgelist (orgelyst, orghelist). Vaak was de organist een priester." Eind 
veertiende eeuw bezaten zowel de St. Nicolaaskerk als de O.L.V.-kerk reeds 
langere tijd een orgel. De Bovenkerk kreeg er in 1524 een groot nieuw orgel 
bij.'^ De O.L.V.-memorie schonk de Buitenkerk een klein orgel dat in de 
buurt van het priesterkoor werd geplaatst. In 1481 maakte Johan ten Damme 
een nieuw groot orgel voor de O.L.V.-kerk.'' De organist begeleidde paro
chiale diensten, het 'sondaechs loff""*, diensten van diverse memories of gods
dienstige broederschappen.'5 De benoeming van de organist lag in handen van 
de kerkmeesters met goedkeuring van de raad. Die goedkeuring was wezen
lijk. Het stadsbestuur zag de organist als een stedelijk functionaris. De aan
stelling gold meestal voor een periode van telkens drie jaar.** 

90 Bijsterbos, 'Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen', 57, Post, Scho
len en onderwijs in Nederland, 173, 174 
91 Bijvoorbeeld heer Luyken, heer MehoC], heer Herent, heer Andries Mey, 'De orgels en orga 
msten van de St Nicolaaskerk', 46-76 Ludolphus Rodolphi organista, presbiter (priester) OA 8, 
fol 56v , 14 januari 1465, dezelfde op fol 73v , de regesten 390, 487 
92 Een 3 klavierswerk, mogelijk een van de vroegste renaissance-instrumenten in ons land Mey, 
'De orgels en organisten van de St Nicolaaskerk', 55 
93 Kort na 1500 wordt het Kamper O L V orgel ten voorbeeld gesteld voor een nieuw orgel in de 
St Michaelskerk te Zwolle Hiermee kan niet het kleine koororgel bedoeld zijn, wat uit het con
tract van het Zwolse orgel dat een rugwerk had, blijkt Een rugwerk veronderstelt immers min
stens een 2 klaviers instrument 
Van der Harst, 'Het orgel in de O L V - of Buitenkerk te Kampen' in Fehrmann, Katholiek 
Kampen binnen en buiten de O L V -of Buitenkerk, 57 
94 BIJ acte van aanstelhng behoorde het spelen in de loven tot het takenpakket van de organist 
OA 306, fol 111,4 februari 1565, overeenkomst met organist Mr. Willem Nog in 1580 rekenen 
de kerkmeesters van de St Nicolaaskerk met Mr Willem af 'voor dat sondachsloff to spelen eer 
de karke gereformmyert worde' OA 1332, fol 92 
Het lof werd aan de mis en zeven getijden toegevoegd Het gaf de parochiale eredienst een overla
den karakter Post, Kerkelijke Verhoudingen, 381 383 Hij geeft daar voor een aantal plaatsen 
een beschrijving van de loven, waaruit blijkt dat de functie van het orgel belangrijk en wezenlijk 
is 
In testamentaire schenkingen werd deze dienst van het lof soms bedacht Zo bestemde Styne 
Coerdtz op 7 oktober 1557 een rente van 6 goudgulden voor de O L V -kerk, waarvoor naast 
zielmissen ook een lof op 'O L V -dag in de Sneeuw' moest worden bekostigd 
GA-A 262 Met betrekking tot het vrijdagslof Nanmnga Uitterdijk, 'Eene procedure over het 
vrijdagslof', 105 119 
95 RA 2, fol 15 'meister Jacob Zyll als organiste [ ] sal van des hilligen Sacramentsmemorie 
wegen sijne dachhxe presencie offte loen [ ] geboirt hebben ende des sail hie spolen ende dienen 
der memorien voirss , als die selve sijne voirvaderen gedaen hebben' Ook in het St Cunera Me-
moneboek worden een aantal organisten genoemd GA-A 235, fol 6, 24 v , 25 
96 De organist werd in het Register van aanstelling en instructies van stedelijke ambtenaren, de 
Ordinarius Campensis Conditiones Officiatorum, opgenomen OA 306, fol 11,116, 203 
Een enkel voorbeeld van een termijnstelling van drie jaar Heer Berent werd op 13 januari 1496 
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Behalve de organist had in de kerkzang ook de zangmeester een ondersteu
nende functie." Wat er van een goed zangmeester werd verwacht, valt af te le
zen uit gegevens inzake Johan de Vos, sinds 1527 zangmeester voor de paro-
chieschool behorend bij de St. Nicolaaskerk. Hij leerde er de jongens het kerk
lied. Toen hij als zangmeester begon, was hij tevens organist. Johan de Vos, 
uit het zuidnederlandse Mechelen afkomstig, had een goede muzikale oplei
ding genoten. Als goed musicus componeerde hij zelf ook.'* Bij zijn overlijden 
werd hem in de Bovenkerk een graf geschonken als dank voor alles wat hij 
voor de kerk geschreven had: 'alle sien museykboeken van missen, vesperen, 
loven ende montetten'. Aan de opvolger van zangmeester Johan de Vos wer
den eveneens hoge muzikale eisen gesteld. Ook deze ontving op kosten van de 
kerk papier 'om dair in musieck voir die kercke t' schriven'. Hij ontving een 
vergoeding voor het schrijven van onder meer acht boekjes waaruit gezongen 
werd als men in processie de stad doortrok. Verder werd hij betaald 'van den 
jongen het musyck toe leren'." 

Misliturgie en getijdenzang waren voor de parochiekerken karakteristiek. 
Maar hoe stond het met het preken! Al bepaalden vele altaren het parochiale 
kerkinterieur, een preekstoel stond er ook."* De wekelijkse zondagmorgen-
preek en het sermoen op de vele feestdagen waren voor de parochiekerken in 
Kampen het vertrouwde beeld. Dat er iedere zondag gepreekt werd, valt zowel 
uit de statuten van het Weeshuis als uit het schoolrooster voor de zondag af te 
leiden. De statuten verplichtten de weeskinderen iedere zondag tot het horen 
van de hoogmis en het sermoen."" Volgens het schoolrooster vielen te Kampen 
op zondag de morgenlessen uit van zeven tot acht en van negen tot tien. Dit 
om de meesters met de scholieren de mis en het sermoen bij te laten wonen, 's 
Middags werd er weer gewoon drie uren les gegeven. Wel werd er dan in 
hoofdzaak geestelijke stof behandeld.'"^ Waarschijnlijk werd er dus op zon
dagmiddag niet gepreekt. Met de geregelde zondagse preek en de vele preken 
op de feestdagen gehouden, sloot de situatie te Kampen goed aan op het be-

'weder angenoemen' voor drie jaren. Het betrof hier dus een verlenging van een aanstelling. Deze 
was wederzijds opzegbaar met een opzegtermijn van een half jaar En met mr Jacob wordt in 
1560 overeengekomen, dat hij dat 'Orgel bewaren sail drie jaren durende stede ende vast' Mey, 
'De orgels en organisten van de St Nicolaaskerk', 51, 63. 
97 Lijst met zangraeesters vanaf 1536, OA 306, fol. 74, 75. 
98 Over hem en zijn broer Rombout, die hij na diens dood als zangmeester was opgevolgd: Kol
man, 'De Latijnse School en de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk', 186-188 
99 De gegevens over Johan de Vos in OA 1331, fol. 18 v , 40v., 52 v , 330 v , OA 1332, fol 29 v. 
De gegevens over zijn opvolger in OA 1332, fol 33, 41 v., 43. Muziekschnjven voor de kerk deed 
ook Lubbert van Hattem. OA 1331, post over 1530. Een rekening uit 1531 toont het gereed-zijn 
van zo'n pas vervaardigde muziektekst 'van een nye musickbuck to bynden, betaelt IX st. br.'. 
100 'Item [...] betaelt Ghoret dye bicker van itlicke stucken to repereren an den predicstoel'. Re
keningen kerkmeesters St Nicolaaskerk 1526-1570, OA 1331, avent Augusti 1528 
101 Bijsterbos, 'Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen', 73. 
102 Post, Scholen en onderwijs in Nederland, 123 
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sluit van de Utrechtse diocesane synode van februari 1549. Deze synode be
paalde namelijk, dat er zonder enige uitzondering in alle parochiekerken van 
het bisdom op zon- en feestdagen gepreekt moest worden."" 

Het minimum aantal preken dat de pastoor of vicecureit persoonlijk hou
den moest, was bij aanstellingsacte geregeld. Het contract vermeldt in totaal 
27 preken die hij 'selven predigen' zal'"^, dus goed één keer per veertien dagen. 
De kapelaans zullen de 'gewone' zondagspreken en die op de lagere feestdagen 
hebben gehouden. De magistraat hield voor de preekarbeid zowel aan de pas
toor als aan de kapelaans bepaalde normen voor. Zij moesten bekwaam en 
naar de katholieke, 'duechtlicen religiën' preken."" Behalve de reeds ge
noemde vereisten, is er ook iets bekend over de mogelijkheid tot preekvoorbe-
reidmg. Pastoor Michael Hetsroey kon zijn sermoenen voorbereiden met be
hulp van onder meer een Nieuwe Testament in het Grieks van Erasmus, met 
een Nieuwe Testament Grieks-Latijn, een parafrase van Erasmus op de Evan
geliën en de Brieven van Paulus, een parafrase van Theophylactus op de Evan
geliën en de Brieven van Paulus.'"* Verder beschikte Hetsroey over diverse ge
schriften van oud-christelijke auteurs. Hij had werken van Ambrosius, Atha-
nasius, Augustinus, Basilius en Chrysostomus in zijn bezit. In zijn sermoenen 
kon hij de oud-christelijke schrijvers als autoriteiten citeren naast aanhalingen 
uit de bijbel -de canonieke en deutero-canonieke boeken."" Onder de Kamper 
geestelijkheid ontbrak ook een Hebreeuwse bijbel niet.""* Heer Berent ter 
Barchorst beschikte in 1570 over een 'Biblia Hebraica in duas partes'. Bij hoe-
velen dit verder het geval was, blijft onzeker. Ook konden geestelijken be
schikken over een soort alfabetische concordantie op bijbelplaatsen en over de 
werken van Flavius Josephus."" Het eerste werk had heer Berent ter Barchorst 
in bezit, het laatste heer Aegidus Vessemius. Voor studiemateriaal kon de 
geestelijkheid terecht in diverse kloosterbibliotheken en ook in de Hbrije van 
de beide parochiekerken. De koster"" wist zich voor deze boeken verantwoor
delijk. In de librije van de St. Nicolaaskerk lagen op lessenaars tal van boeken 

103 'Item fiet in ecclesus parochialibus singulis festivis diebus sine ulla exceptione sermo ad po-
pulum' Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, V, 217 
104 OA 2252 en 2255 Bij dit aantal van 27 zijn er 4 voor passiepreken meegerekend buiten de 
reeds m het contract vermelde preken op Palmzondag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag Het aan
tal van 4 wordt berekend op grond van de volgende zinsnede uit de aanstellingsacte 'Item op 
Palmsonnendach sal die vicecureit beginnen toe predicken die passie onss Heren geduyrende de 
gantze weeke tot den Paesschavont toe' Daarbij is Paasavond de Paaszaterdagavond Op het to
taal aantal van 23 vermelde preekdagen is dus nog een toevoeging nodig van de passiepreek op 
maandag, dinsdag, woensdag en de donderdag uit de passieweek 
105 OA 2252 en OA 2255 
106 Catalogi van boeken, 1570 O A 2261 
107 De oud-christlijke auteurs werden immers als 'scrift' aangemerkt Zieleman, Middelneder
landse epistel - en evangeliepreken, 17 
108 OA226I 
109 'Flores Bibliorum, sive loei communes omnium fere materium ex veten ac novo testamento 
excerpti, atque alphabetico ordine digest, [ ] apud Joannem Steelsium Ao 1555'. OA 2261 
110 Er was een 'overkoster' en een hulpkoster, OA 2252 
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aan kettingen ter inzage vast: 'Item betaelt meister Johan Evertsz., buchbyn-
der van XXV buecke dye doppe op te gytten und to setten, bij al zodane condi-
cie, dat men zye nicht ut dye liberie lenen of wtdragen sal'. En: 'noch mij ge-
daen X doppe an buecken; und daer makede hij dye kettene an."" Dergelijke 
kerkbibhotheken waren in zekere zin de eerste openbare bibliotheken in ons 
land. 

Helaas is de opbouw van de gehouden sermoenen niet te achterhalen via 
voorhanden teksten. Dergelijke theologisch-historisch waardevolle documen
ten ontbreken. Vermoedelijk week de structuur van de te Kampen gehouden 
middeleeuwse sermoenen niet sterk van het gangbare patroon af."^ Of er in
houdelijk veel zorg aan de parochiale preek werd besteed, blijft bij gebrek aan 
gegevens onzeker. 

Opvallend was de preektrant van een bepaalde vicecureit, heer Van Plo. 
Hierover ontstonden grote problemen. Zeer velen kregen een afkeer van diens 
predikmg, omdat zijn sermoenen doorspekt waren met scheldpartijen."^ Er 
van uitgaand, dat dit geval een uitzondering betrof, kan over de wijze van pre
ken verder niets worden gezegd waaraan verstrekkende, solide conclusies zijn 
te verbinden. 

Begijnen die in 1461 de kerkdiensten bezochten, zaten in aparte begijnen-
banken."" Een eerder raadsbesluit uit 1456 maakt duidelijk, dat er rond Pasen 
1456 door kerkmeesters zowel als door particulieren in de St. Nicolaaskerk 
banken van onderling afwijkend model waren geplaatst. Door regelgeving wil
de het stadsbestuur hier uniformeren.In 1460 werd er voor het Aller Zielenal
taar een nieuwe bank aangebracht."' Er waren aparte mannenbanken."' Dus 
ook vrouwenbanken. 

In de aanstellingsacten van pastoors en vicecureiten wordt geen pHcht tot 
catechetisch onderricht geformuleerd. Het catechismusonderricht blijft daarin 
geheel buiten het gezichtsveld. De catechese was schoolcatechese. Daarbij 
dient bedacht, dat de school godsdienstig gezien een kerkelijke insteUing was. 

111 Vele posten inzake de librije van de St Nicolaaskerk m de kerkmeestersrekeningen van deze 
kerk, OA 1331 De hier geciteerde posten zijn afkomstig uit 1526 en 1530 
112 Zie hiervoor bijv Zieleman, Middelnederlandse epistel- en evangeliepreken, 15-18 
113 OA 224, 27 oktober 1567, OA 225, ongedateerd, tussen 27 oktober en 8 november 1567 
114 OA 8, fol 44, sabbato post Reminiscere [7 maart] 1461 
115 Strekking van het raadsbesluit rond Pasen 1456 Niemand mag in de St Nicolaaskerk banken 
laten maken van een ander model als die welke de kerkmeesters hebben laten maken, op straffe 
van 40 ponden boete Gelijktijdig werd door het stadsbestuur bepaald, dat vrouwen of meisjes tij
dens de kerkdiensten met in de omgang van het koor van het kerkgebouw mochten zitten, op 
straffe van 100 schillingen boete OA 8, fol 22v , Sabbato post Passche 1456, de regesten 94 en 
95 Beide maatregelen doen vermoeden, dat er m 1461 nog slechts voor een gedeelte van de kerk
gangers banken waren aangebracht Voor het raadsbesluit inzake de nieuwe bank voor het Aller 
Zielenaltaar in 1460 aangebracht OA 8, fol 37 
116 Dit blijkt binnen de kerkmeestersrekeningen van de St. Nicolaaskerk uit een onkostenpost 
wegens een reparatie verricht door Berent Koek, 'do hij dat harnes boven de mannenbancken ver-
maecte', OA 1331, anno 1529 
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Zoals gezegd, was op school de leerstof voor de zondagmiddagen meer van 
godsdienstige aard. Volgens de aanstellingsacte van de schoolrector werden 
de scholieren behalve in kerkzang op school ook 'in goede gottlicke catholick-
sche leringe ende in goede fundamentalia ende guede zeden' geïnstrueerd. 
Volgens een in 1570 op het stadhuis ingeleverde boekenlijst van schoolrector 
Thomas Chytropoeus"'', omvatte het geloofsonderricht op school onder 
meer: 
1. Gebedsonderricht. Hiervoor kon de rector gebruik maken van het gebeden
boekje Christliche sunder schones unde catholisch Betbuechlin für alt und 
jungh van Johan Wild. 
2. Catechismusonderricht. Voor het catechetisch onderwijs op school was be
schikbaar Ein christlicher rainer ungefelschter Catechismus für die Jugent, ge
schreven door Johan Fabri von Hailbrun. De Catechismus begint met een uit
leg van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Daarna worden de Tien Geboden 
behandeld. Vervolgens komen de Gebeden aan de orde, te weten het Onze Va
der en het Ave Maria. De betreffende Catechismus besluit met een verklaring 
van de Sacramenten."** 
3. Biechtonderwijs waarvoor Ein nutzUch Bichtbuchlin van dezelfde Johan 
Fabri von Hailbrun aanwezig was. 
Het godsdienstonderwijs aan de school van de St. Nicolaaskerk bestond dus 
uit een pakket met drie hoofdelementen: gebedsleer, geloofsleer en zedenleer. 
Met lezen, schrijven, rekenen en zingen vormde dit godsdienstonderwijs het 
basispakket. Het geheel werd bepaald door een cultische optiek. Het altaarsa
crament met de daarbij behorende liturgische formules beheerste het onder
wijs.'" De kerk had de school voor de eredienst nodig. Een van de belangrijk
ste functies van de school was, dat de kerk via haar geschikte koor- en altaar
knapen kreeg. 

De jeugd werd op school ook op het sacrament van de biecht voorbereid. 
Van de aankomende biechteling werd verwacht, dat deze het Pater Noster, 
Ave Maria en het Credo kende. Pater Noster en Credo waren de stukken die 
de peten beloofden aan de dopeling te zullen leren. Eventueel verzuim hierin 
moest op de parochieschool worden opgevangen. In de biecht werden de Tien 
Geboden en het Credo als leidraad genomen. En de kennis van het Pater Nos
ter was nodig, omdat dit gebed als eventueel boetemiddel werd gebruikt. 

117 Gegevens uit een onderdeel van de catalogi van boeken die door diverse personen en instan
ties in 1570 aan de magistraat werden overgelegd om op verboden werken te worden onderzocht. 
De hier vermelde drie werkjes werden door het schoolhoofd ingeleverd. OA 2261. Over de beide 
auteurs ervan en over de catalogi nader in hoofdstuk 4, 182-186. De aanstellingsacte van rector 
Chytropoeus: O A 306. 
118 DThC, V-2, 2055-2060. 
119 Het onderwijs richtte zich vooral op het van buiten leren. De biecht ontaardde in het opzeg
gen van formules. Op school werden deze aangereikt. Het aanleren van cultische vormen werd al
gemeen hoger geschat dan het verstaan van de catechetische hoofdstukken. Troelstra, De toe
stand der catechese, 52, 61; Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, II, iii, 
322. 

39, 



Hoofdzaak was het biechten van overtredingen.'^" De kerk eiste minstens één 
keer per jaar biecht. Dat de pastoor en zijn kapelaans de biecht hoorden, ver
meldde pastoor Fabri van Vrelant in zijn pastoorsrekening over 1540.'^' Om
dat de biecht individueel was, kon in een stadsparochie als Kampen onmoge
lijk aan iedere biechteling veel tijd worden besteed. Het tijdrovende biecht-ho-
ren riep in 1532 kritiek op van de zijde van de biechtafnemende kapelaans. We 
weten dit uit een notitie van het waarnemend hoofd van de parochie, Mr. Cle
mens: 'Van bycht hoeren X of XI st[uivers]. Nolui multorum confessiones au-
dire, quia conquerebantur capellani'.'" De opmerking van Mr. Clemens dat 
hij van velen de biecht niet heeft willen horen, wekt de indruk, dat de vicecu-
reit geneigd was op de klachten van zijn kapelaans het biechthoren te beper
ken. 
Ruim acht jaar later klaagt pastoor Fabri van Vrelant over de grote terugloop 
aan inkomsten uit het biechthoren. In zijn klacht wijst Fabri op het welvaren 
van vroegere cureiten. Hij vergelijkt de eigen situatie met die van hen: 'In die 
vasten van biechtgelt XXVII gulden, nu soe voel stuvers'. '" Al zou dit door 
Fabri geschetste beeld overtrokken zijn, het geeft toch de indruk van een wei
nig florerende biechtpraktijk. 

Met de biecht hangt de aflaat samen. Er is een aantal aflaatbrieven met 
stukken over de invordering van de gelden bewaard gebleven. Bij de inwijding 
van de Heilige-Geestgasthuiskerk'^" in 1348, verleende de bisschop veertig 
'dies indulgentiarum' aan ieder die de kerk begunstigen zou en nog in 1539 
verleende de bisschop van Utrecht 40 dagen aflaat aan ieder die een pas opge
richt tehuis voor choralen met giften zou ondersteunen.'^^ Tot aan de Refor
matie schonk men op bepaalde tijden in de parochiekerken aflaatwijnen.'^'' 

120 Hiermee werden Decaloog, Gebed en Credo ingekaderd in een deugdstreven, dat gebaseerd 
was op ellendekennis Al waren de biechtboekjes de voorlopers van de latere catechismi, de mid
deleeuwse biechtcatechese ademde een andere geest dan de reformatorische catechese. De Refor
matie heeft zowel het Credo als het Gebed uit het middeleeuwse kader gehaald en de Decaloog een 
hoofdfunctie in de dienst van de dankbaarheid gegeven Zie met name de Heidelbergse Catechis
mus vanaf Zondag 34 'Van de catechismi der Reformatie staat de Heidelberger, die de 10 gebo
den naar het stuk der dankbaarheid overbracht, het verst van de middeleeuwsche catechese af'. 
Troelstra, De toestand der catechese, 85. 
121 GA-KK2-g. 
122 GA-KK 2-d, 25 december 1532. 
123 GA-KK 2-g. 
124 De naam van dit gasthuis sluit aan bij de Heilige-Geest-vroomheid in de middeleeuwen, 'die 
sich in der Widmung so vieler Krankenhauser und Spitalskirchen an den Heiligen Geist bekundet 
hat', waarin doorklinkt de 'Ruf nach jener belebenden Kraft von oben, die alle Schwache der Na-
tur uberwindet' Jungmann, Missarum Sollemnia, I, 541 
125 Voor het choralentehuis zie onderdeel 4, 63-65 van dit hoofdstuk Het gegeven over de aflaat-
verlemng bij de kerk van het betreffende gasthuis in GA-G 171, de regesten 2, 3, 6 en 7. 
126 Aflaatbrieven 1480-1538 en stukken over invordering van de gelden over 1503-1505, OA 
2267. Over de aflaatwijnen OA 449, anno 1576, rubriek'wijnen' Item in St Nicl[aes] up ' t af-
flaet 38 kw van 6 st = 6 herenpond, 4 stuivers'. Voor de plaats van de aflaat m de laat-middel-
eeuwse kerkleer- Nolet, Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen, hoofdstuk XV, Biecht en af
laat. 
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2.4. Parochie en kerkverband 
De parochie vormde de kleinste kerkelijke eenheid. Dat de Kamper parochie 

en de pastoor in het hiërarchisch ontwikkelde kerkverband hun plaats inna
men, kan uit enkele archiefstukken voldoende duidelijk zijn: op 8, respectie
velijk 31 juli 1532 verklaarde het hoofd van de parochie: 'Feria secunda pro-
fectus sum Daventriam ad synodum, [...]; Feria quarta: Hierteghens heb ick 
ghehadt die oncosten van te Deventer te reisen ad synodum'. En in 1540 ver
klaarde de pastoor: 'Noch om der cure wyll gereyst ende verteert mit mijn 
knecht, alle op Deventer ad Synodum'.'^' 

Voor de pastoor en het kerkvolk vormde het dekenaat het meest regionale 
kerkverband, een agglomeraat van een aantal genabuurde parochies. De de
ken vertegenwoordigde hier de bisschop en de aartsdiaken. Hij nam kennis 
van aanklachten in zaken die tot de kerkelijke rechtspraak behoorden. Deze 
rechtspraak werd uitgeoefend op de seend of synode. Verder moest de deken 
de diverse parochiekerken visiteren. En hij moest er voor zorgen, dat de beslis
singen van de hogere organen, zoals bisschop, diocesane synode en aartsdia
ken, in de parochies van het dekenaat functioneerden. De deken had dus een 
drieledige taak. Hij was uitvoerend orgaan bij het bestuur van het diocees. Hij 
was onmiddelijk toezichthouder op de hem aangewezen parochies en hij func
tioneerde als kerkelijke rechter in de dekenale seend, de laagste kerkelijke 
rechtbank binnen het diocees. Te Kampen hield de deken censura morum, ge
loof s- en zedenonderzoek onder de bewoners van de vier stadsespels. Door de 
magistraat werd uit ieder espel (= 'eedtspil', rechtsgebied, district) een offi
ciële aanklager, de seendwroeger, aangewezen. In de St. Nicolaaskerk legde 
deze in handen van de seenddeken een eed af onder aanroeping van God en de 
heiligen.'^* Na klokgelui en hoogmis begon de aanklacht. Voor Kampen is van 
de door de seendwroeger aangebrachte strafbare feiten geen lijst bewaard ge
bleven. De lijst van Zwolle is er nog. De lijsten van 'causae synodales' bevatte 
onder meer de volgende strafbare feiten: woeker, weddenschap, ongeloof, wi-
chelarij, toverij, overspel, echtbreuk, meineed, langer dan een jaar absentie 
bij de biecht, het niet vieren van de heilige dagen, het niet-kerkelijk trouwen. 
Uit de Zwolse lijst blijkt dat priesterconcubinaat werd gestraft. Ook werd er 
straf bepaald voor vrouwen die concubinae van geestelijken waren. Zo werd in 
1521 in de Voorstraat van Zwolle 'Ene vrouwe van Campen in domo domini 
Johannis Konyncks super dissidio' aangeklaagd. Het betrof dus een vrouw uit 
Kampen die, terwijl ze in echtscheiding leefde, met de Zwolse priester heer Jo
hannis Konyncks samenleefde. De meeste gevallen die het seendgericht te 
Zwolle behandelde, waren overtredingen van het zevende gebod. Dit gold zo 

127 GA-KK 2-d; 2-g. 
128 Voor de gewone eedzwering was als bindende richtlijn gegeven, dat dit gebeuren moest met 
het hoofd ontbloot en met de hand op een plank of tafel waar het teken van de gekruisigde Chris
tus op stond. OA8, fol. 20, regest 70. Een variant was de eedzwering met de hand op een geopen
de bijbel. 
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wel leken als clerici. Er is voor Kampen geen reden om een geheel andere m-
vulling van seendzaken te veronderstellen. Ook niet omdat landelijk bezien in 
de jaren dat de Contra-Reformatie inzette, ongeveer 25 procent van de clerus 
in concubmaat leefde.'^' In de zestiende eeuw is de uitoefening van dit kerke
lijk gericht bmnen de stad in verval geraakt. Rond 1560 is er reeds jarenlang 
geen sprake meer van visitatie door de seenddeken.'^" 

Het gewichtigste ambt na dat van de bisschop was dat van aartsdiaken. Het 
Utrechts diocees was in elf aartsdiakonaten onderverdeeld. Kampen viel met 
de beide andere IJsselsteden onder het aartsdiakonaat Deventer. Aan het 
hoofd daarvan stond de proost van het kapittel St. Lebumus te Deventer. On
der dit aartsdiakonaat vielen heel Overijssel en ook de Gelderse IJsselstreek 
met Zutphen tot aan Arnhem. Welke kerken in Overijssel en Gelderland tot 
dit aartsdiakonaat behoorden, staat als 'copia' aangegeven op het schutblad 
van de 'Visitationis ecclesiarum Diocesis Daventriensis 1571'. De lijst waar
naar deze copie genomen is, stamt uit het midden van de veertiende eeuw. 
Vanaf die tijd tot aan de invoering van de nieuwe bisdommen in 1559'^' heb
ben de drie IJsselsteden tot het aartsdiakonaat Deventer behoord. 

Tot aan 1559 viel Overijssel onder het bisdom Utrecht. Aan het hoofd van 
het diocees stond de bisschop van Utrecht. Deze hoogste kerkelijke autoriteit 
stond tot 1528 tevens aan het hoofd van een wereldlijk gebied, het Sticht. 
Daartoe behoorde ook Overijssel, het Oversticht. Aan het begin van dit 
hoofdstuk maakten we reeds kennis met de bisschop-kerkvorst Philips van 
Bourgondie die zijn intocht hield in de stad om het wereldlijke bestuur over 
het Oversticht en de stad te aanvaarden. Het kerkelijk bestuur liet hij, net als 
zijn voorgangers, over aan centrale en lokale functionarissen. Deze kerkelijke 
leider werd niet vanwege kerkelijke, maar wegens politieke kwaliteiten aange
wezen. Het bisdom werd aan hoogadelijke personen gegeven. Naar zijn ge
schiktheid voor de geestelijke taak werd niet gevraagd. En of deze topfunctio
naris van het hiërarchisch kerkverband voldoende zedelijk niveau bezat dat 

129 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 125 
130 Gegevens over het seendgericht te Kampen in OA 8, fol 48v , regest 325, 'Sabbato post Vo-
cem Jocunditatis' [29 mei] 1462 Wie in zijn espel opgeroepen wordt om te wroegen en met komt, 
verbeurt een boete van 80 ponden Ook de boete die het espel krijgt opgelegd door de seenddeken, 
moet door de onwillige worden betaald Als het jaar daarop de seenddeken weer in de stad komt, 
moet de beboete persoon alsnog getuigen Dat deze dekenale visitatie tweede helft vijftiende eeuw 
regelmatig gehouden werd, blijkt ook uit OA 8, fol 94, regest 598 Daarin wordt een opsomming 
van jaarlijkse betalingen door de stad gegeven, waarbij ook een onkostenpost voor de seendde
ken voor 'crude' (specerijen), 1 pond Dat het seendgericht in de loop van de zestiende eeuw in 
onbruik raakte, valt op te maken uit OA 306, fol 8 In marge wordt ten aanzien van de viering van 
het seendgericht namelijk aangetekend (voor ongeveer 1560) 'Dyt vaciert, want die sendtdeken m 
voelen jaren met compariert en is' Verder nog gegevens over de seend te Zwolle en Kampen in' 
Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, V, 338-353 
131 In 1559 werd een geheel nieuwe kerkelijke indeling voor de Nederlanden ingevoerd, waarbij 
Overijssel bij het bisdom Deventer ingedeeld werd Zie voor deze bisdomindeling van 1559 ook 
hoofdstuk 3, 129-130 Over het aarMrf/aAronoar Deventer en de 'copia 'op het schutblad Actavisi-
tationis, 187, Hattink, 'Kerken behoorende tot het Archidiakonaat Deventer', 76-79 
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nodig was om de mijter te dragen, was evenmin maatgevend. De geschiedenis 
van de laatste drie kerkvorsten tot aan 1528 was volgens Post nauwelijks meer 
kerkgeschiedenis te noemen. Als wereldlijk vorst werd de bisschop m beslag 
genomen door een slepende oorlog tegen Karel van Gelre. Hij was een zuiver 
wereldlijk vorst geworden. Om kerkelijke kwesties en het bestuur van het dio
cees bekommerde hij zich nauwelijks.'" De karakteristiek die Post geeft, be
treft het algemene beeld. Dit betekent echter niet, dat er geen directe bemoeie
nis van de bisschop met opkomende 'lutherije' binnen Kampen is geweest.'" 
Na de overdracht van het wereldlijk gezag door de bisschop aan Karel V in 
1528'̂ ", veranderde de positie van de bisschop. Voortaan had hij enkel een 
kerkelijk ambt. De eerste nieuwe bisschop, Willem van Enckevoirt, wijdde 
zich echter niet meer dan zijn voorgangers aan zijn geestelijk ambt. Hij was 
kardinaal te Rome en bisschop van Toriana in Spanje. Zijn bisdom Utrecht 
liet hij door een gevolmachtigde besturen. Hij is zelfs nooit in Utrecht ge
weest.'" De opvolger van Van Enckevoirt, Georg van Egmond (1535-1559), 
was ook vaak absent. Al werkte hij mee aan een hervormingspoging in de ja
ren 1548-1549, van hem schijnt toch geen grote activiteit te zijn uitgegaan.'^' 
En de opvolger van Van Egmond, de eerste (en enige) aartsbisschop Frederick 
Schenck van Toutenburg, stierf 'in 't jaer 1580 tot Wijck seer haestig, sittende 
in 't geselschap van sijne concubinen, daer hij veel bastardtkinderen bij hadde 
gewonnen'.'" Ten aanzien van diens persoon staat Rogier 'voor het raadsel, 
hoe de koning zulk een corrupt man kon benoemen tot aartsbisschop en wel 
met de uitdrukkelijke opdracht kerk en clerus te zuiveren'.''* 

Tussen de bisschop en de geestelijkheid in het bisdom verliep het nauwste 
contact via de diocesane synode. Op deze synode, die tweemaal per jaar, in de 

132 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 3, 4, 7 Niet alleen Post, maar ook pastoor Velthuysen, zag 
in deze toestand nadrukkelijk een van de oorzaken die tot het ontstaan van de Reformatie hebben 
geleid De laatste betrok in zijn negatief oordeel ook de kapittelheren Velthuysen, 'De invoering 
der Hervorming', AAU 25, 142, 143 Over de Utrechtse kapittels en de bisschopsstad meer m het 
algemeen Van Vlierden, 'Utrecht als hemelse stad', 26-40 Over de vele rolfuncties van het hoofd 
van de Utrechtse kerk Van Buijtenen, 'Contra Turrim Traiectensem', 1-18 
133 Zie hoofdstuk 2, 91 
134 Zie hoofdstuk 2, 93 e v 
135 Overigens wezen Karel V en diens opvolger de persoon van de bisschop aan Het kerkelijk 
kiesrecht door kanunniken werd een formaliteit. 'Die keiser heeft een weinig tijts hierna Harmen 
Slachecke [ ] tot Romen gesonden, omdat hetzelve [ ] die paus wolde bewilligen ende confir-
meren, hetwelck die paus mit een uitgegevene Bulle heeft gedaen Bulla Clementis Romani Ponti-
ficis Carolus V Imp Romanorum Dominus Transisulaniae Wilhelmus Enckevoord Ep. Tra
ject 59 ' Nagge, Historie van Overijssel, II, 136, 137 
136 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 12 
137 Nagge, Historie van Overijssel, II, 266 
138 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, I, 179 Fredenk baron Schenck van Toutenburg 
was gunsteling van de Habsburgers Hij bekleedde al vroeg verscheidene hoge magistraatsfuncties 
en hij had allerlei beneficien gecumuleerd Of hij een theologische studie gedaan heeft, is onbe
kend Volgens Rogier is hij in sommige opzichten beter dan zijn reputatie bij de meeste auteurs, 
maar wat zijn zedelijk leven aangaat, valt nauwelijks iets goeds van hem te zeggen 
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maanden mei en oktober, in de kapittelzaal te Utrecht gehouden werd, was 
ook de geestelijkheid uit Overijssel vertegenwoordigd. In het diocees hadden 
haar decreten kracht van wet. Officialen en dekens konden op de synodale be
palingen hun toezicht, visitatie en processen baseren. Ondanks de frekwentie 
van vergaderen en de brede afvaardiging uit alle streken van het diocees was de 
invloed van de zestiende- eeuwse synoden op het kerkelijk leven betrekkelijk 
klein. De afkondigingen hadden weinig voeling met de eigen tijd. Zo klonk er 
van de gebeurtenissen in Duitsland sinds 1517 tot 1530 helemaal niets in de sy
nodale statuten door. '" 

3. De kloosters 

Conventen met hun kerken of kapellen vormden een wezenlijk onderdeel 
van het stadspanorama van Kampen. De kerk zag het kloosterleven als een be
langrijk middel tot het bereiken van haar godsdienstige idealen. Het klooster 
werd beschouwd als hét middel om te komen tot volmaaktheid. Om deze hei
ligheid te bereiken, legden de kloosterlingen een drievoudige gelofte af, de 
vota van absolute armoede, gehoorzaamheid en kuisheid. De door hen geko
zen status religiosus zou allerlei beletselen wegnemen voor een zuiver streven 
naar God.'"» 

Vóór de Reformatie bestonden er te Kampen drie mannenkloosters: Het 
convent van de Minderbroeders, het Karthuizerkiooster Sonnenberch even 
buiten de stad gelegen en het Cellebroedersconvent. Verder waren er vijf vrou
wenconventen: Het St. Johannes Baptistaklooster in Brunnepe, het convent 
St. Anna van de Cellezusters, het St. Michielsconvent in Brunnepe, het St. Ag-
nesconvent, het Oude Convent en het Buiten Convent. Tenslotte was er ook 
nog een dubbelklooster, het St. Brigittenconvent Mariënkamp.''" Naast regu
lieren waren er ook niet aan kloostergeloften gebonden gemeenschappen van 
devote vrouwen. 

3.1. Stadsbestuur en kloosters 
Al waren al deze kloosters speciaal georganiseerde godsdienstige samenle

vingsvormen, ze stonden niet los van de stedelijke maatschappij. Dit blijkt al
leen al uit de invloed die het stadsbestuur had op interne aangelegenheden van 
de diverse kloosters. Al waren de conventen niet rekenplichtig aan van stads-
wege aangestelde provisoren, de magistraat nam vanaf het begin van klooster-
vestiging wel bepaalde maatregelen die een ingrijpen op de interne gang van 
zaken betekenden. Te wijzen valt op het volgende: 
- De zusters van het Boven Convent moesten ten overstaan van het stadsbe
stuur in 1365 beloven voortaan hun 'meistersche' en 'oldesten des Convents' 

139 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 27, 33. 
140 Nolet, Kerkelijke Instellingen, de inleiding op hoofdstuk 20 over het kloosterwezen. 
141 GA-KK 105-431. 
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te zullen gehoorzamen. Verder werden er straffen vastgesteld op ontucht, dief
stal en verlating van het convent zonder toestemming.'"^ 
- Voor het Buiten Convent, voor het eerst in het jaar 1344 genoemd, werd 
door het stadsbestuur in 1412 een reglement vastgesteld.'"' Het convent mocht 
in 1462 geen nieuwe zusters aannemen zonder 'wille ende consent des gemee-
nenRaets'.'"" 
- De conventualen van het St. Johannes Baptistaklooster te Brunnepe moes
ten aan het stadsbestuur opgave doen van overleden en nieuw opgenomen zus
ters. De magistraat trok in 1412 een grens voor het maximaal aantal bewoners, 
een maximum dat in 1474 via uitsterven opnieuw bereikt diende te worden.'"^ 
- Het stadsbestuur trad 11 oktober 1371 streng tegen de Minderbroeders op. 
In het convent, opgezet als studiehuis waar jonge kloosterlingen werden opge
nomen om zich voor te bereiden op het priesterschap"", waren na 1350 tucht 
en orde in verval geraakt. De magistraat nam maatregelen inzake het verkeer 
der broeders met begijnen en andere vrouwen. Geen vrouwspersonen mochten 
meer komen 'in dier marten [dienstbodejhuus noch bynnen in 't cloester dier 
mynrebroeders', tenzij in de kerk en in het biechthuis. Ook mochten de kloos
terlingen niet meer in de kamers van de begijnen komen 'bij verluyste dier ba-
gijnen provede [verlies van prebende], in wekker baghinen kameren zie ghen-
gen'.'"^ Pogingen het klooster te hervormen mislukten aanvankelijk. Zo kwam 
op verzoek van het stadsbestuur pater Johannes Brugman enkele keren naar 
Kampen om binnen de stad gedurende enkele weken de observantie te preken. 
Dit gebeurde in bewuste aansluiting op de wegzending van minderbroeder Ja
cob, die zich in zijn prediking zeer kritisch over de ingetogen leefwijze van de 
observanten had uitgelaten 'Soe brueder Jacob op onser vrouwendach visita-
sionis onredeliken gepredikt hadde op die observanten ende anderen dat hie 
ende sijnen geliken wel eygen guet ende geit hebben mochten ende die obser-

142 OA 6, fol 76v , OA 7, fol. 9a 
143 Uit dat reglement blijkt, dat de begijnen voor of in dat jaar de regel van de derde orde van St. 
Franciscus hebben aangenomen Grooten, Niet aan kloostergeloflen en regel gebonden gemeen
schappen van devote vrouwen te Kampen, 16, 17 
144 De maatregel ten aanzien van het Buiten Convent was een magistraatsingnjpen op een ruzie 
over het opnemen van nieuwe zusters na het vacant worden van twee plaatsen Tevens was het een 
ingrijpen op het slechte gedrag van de bewoners OA 8, fol 50, 6 okt 1462, regest 336 'Soe die 
baghinen inden convente Buten bij Onser Vrouwenkercke seer onder malkanderen oneens weeren 
[ ) vermits den gebreken ende andere missehc jregiment dat sie hebben mit kijven, mit wttrec-
ken, mit ongehoirsamheyt ende anders' 
145 O A 5, fol 39 V , 1412 bepaalde, dat het Brunneper convent plaats mocht bieden aan 24 per
sonen met 2 priesters en 8 dienaren Kampenaren mochten bij meerderheid van stemmen worden 
opgenomen, vreemden echter alleen met toestemming van het stadsbestuur Op verzoek van de 
magistraat deed de pater van het convent te Brunnepe opgaaf van overlijden en opname, onder 
toezegging dat in de toekomst het opgelegde maximum zou worden gerespecteerd OA 8, fol 73 
V , 3 november 1474, regest 489 
146 Men beschikte er over een lector, een cursor theologie en een magister studii Van Heel, Het 
Mmderbroedersklooster te Kampen, 192, 193 
147 OA 3, fol. 164 v.. Van Heel, Het Mmderbroedersklooster te Kampen, 194, 195. 
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vanten eene boese secte hadden, leveden ende predickten anders dan den rech
ten wech'. De magistraat zond hierop vier leden van de raad naar het Minder-
broedersklooster om de leiding aan te zeggen, dat men broeder Jacob niet lan
ger in de stad wilde hebben.'"* Drie maanden later bevond zich de observan
tenprediker Johannes Brugman binnen de stad. Op uitnodiging van de Zwolse 
magistraat had een afvaardiging van het Kamper stadsbestuur kort tevoren tot 
twee keer toe te Zwolle met Brugman kennisgemaakt.''" In gezelschap van drie 
medebroeders hield hij van half oktober tot 29 oktober 1455 vrijwel iedere dag 
voor stadsbestuur en bevolking een preek. Op 21 oktober gebeurde dat vanaf 
een katheder op het kerkhof. De laatste dag duurde zijn preek op het raadhuis 
wel heel lang: van 's middags 12 uur tot tegen 5 uur.''" Brugman bewoog de 
Minderbroeders bijna tot observantie. Ze kwamen echter op hun voornemen 
terug.'" Drie jaar later kwam Brugman opnieuw voor bijna 3 weken naar 
Kampen: 'Anno LVIII Margarethe quam en ad vincla Petri dede Brugman al
hier sijn lateste sermoen en dairtusschen predicte hie vaste dechlix'.'" Maar 
eerst veel later, pas in de jaren zeventig, ging het convent gedwongen tot de 
observantie over. Nadat op 10 februari 1472 de kloostergebouwen door de 
schuld van de monniken geheel waren afgebrand, liet het stadsbestuur kloos
ter en kerk herbouwen, echter niet dan op voorwaarde dat de bewoners de re-

148 OA 8, fol 18 Genoemde 'onser vrouwendach visitasionis' viel op 2 juli 1455 
149 Van eind september tot half oktober 1455 verbleven Brugman en drie observanten te Zwolle. 
Tweemaal aten zij met het stadsbestuur op het raadhuis. De eerste keer, met St Michielskermis, 
zaten mee aan 'die van Deventer, Campen', begin oktober nogmaals de raden van Deventer en 
Kampen. Van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman O.F.M., 18 
150 OA 8, fol. 19, regest 66- '1455 fena tertia post Victons. quam Brugman alhier in Campen en 
was een observant van sanct Franciscusorden [ ] Toe xij oeren des middags begon hie en dat 
duerde thent niet veer van vijff oeren'; het gegeven over 21 oktober op fol. 19 v., in de marge. 
151 OA 8, fol 19 'Anno LV sabbato post Jacobi. Die minrebroeder wolden observanten wor
den, doe men hem beschiet ende nae den rechten grond vroechde, doe vellen zie weder van der 
kerren et manserunt ut antea fuerunt. Barbam grecam genus retinet, quod habere solebant.' Ze 
bleven dus wat ze waren Over de observantenbeweging die een dam wilde opwerpen tegen het ze-
denbederf van de kloosterlingen' Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, II 
u, 89 e V Over de minderbroeder-observant en prediker Johannes Brugman Moll, Johannes 
Brugman, II, 101-146; Van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman O F.M 
152 OA 8, fol. 31. Margrethe = St.Margriet, 13 juli; vincli Petri = St Petrus Banden, 1 augus
tus Er bestaat verband tussen het optreden te Kampen van de Observantenprediker Brugman in 
1455 en 1458, dat van de Moderne Devoot Johannes Busch en het eerdere bezoek van Busch's 
vriend Nicolaas van Cusa in 1451 aan Kampen (zie onderdeel 7, 83, 87 van dit hoofdstuk). De-
foer, Voorwerpenlijst tentoonstelling 'Geert Grote en de moderne devotie, 6, Van Herwaarden, 
'Gemeenschappen en kloosters van de Moderne Devotie', 18, 19; Bredero, Christenheid en 
Christendom m de Middeleeuwen, 60, 61 Tenslotte zij hier nog verwezen naar Van den Hom
bergh, Leven en werk van Jan Brugman O.F M., 81, 82: Terwijl de franciscaanse gekleurdheid 
van zijn [Brugmans] opvattingen opvalt, bevat zijn werk met de Moderne Devotie verwante trek
ken Als lector theologiae te St. Omaar koos hij bewust voor de vorming van jonge observanten 
in de 'spiritus devotionis' en het hij de theologen redetwisten 'In de jaren tussen 1450 en 1470 is 
er bij hem een evolutie merkbaar naar de Moderne Devotie in haar meest pretentieloze vorm toe, 
begonnen in de herfst van 1455' Van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman O.F.M , 
94. 
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gel der observanten aan zouden nemen.'" Wat Brugman niet gelukte, bewerk
te uiteindelijk de wereldlijke macht. Toen ook na de afgedwongen klooster
hervorming ongewenste toestanden voorkwamen"'', diende de magistraat een 
klacht in bij de paus. Door gezamenlijk mgrijpen van kerkelijke en wereldlijke 
autoriteiten werd het convent van de franciscaansche orde tenslotte een obser-
vantenklooster.'" 
- De magistraat stelde voor het St. Michielsklooster der tertiarissen van St. 
Franciscus in 1424 een reglement op met het doel rust en orde in dit convent te 
herstellen: 'om merckeliken uytganck somiger zusteren die doe mit hem woen-
den dair grote twydracht ende confuys onder hen opgestaen were'; 'want sij 
angesien hebben wtganck somiger zusteren die bute ghebleven ende somigher 
die mannen nemen'. '" 
- Nog kort voor de stad tot de Reformatie overging, in 1576 en 1579, bepaal
de de raad dat voor opname van nieuwe bewoners alle kloosters approbatie 
nodig hadden van de raad. '" 
- Het stadsbestuur stelde bepalingen op ter voorkoming van valse concurren
tie vanuit de kloosters. Zo werd in 1520 vastgelegd, dat een klooster dat toe
stemming tot het weven van linnen had, niet meer dan vier weefgetouwen 
daarvoor mocht hebben."* 
- Samengevat: Hoewel de kloosters niet aan het stadsbestuur rekenplichtig 
waren, had de magistraat wel degelijk bemoeienis met de interne aangelegen
heden ervan. Meermalen greep de raad corrigerend in. Er bestond een com
plex van bepalingen waarin de rechten en plichten van de kloosters omschre-

153 OA 242, fol.27 en 28; OA 2281, 4 en 5 maart 1473; OA 2282. 
154 Er bleven drinkgelagen voorkomen die opspraak brachten Boecop, Kroniek van Arent toe 
Boecop, 739 'ettelicke drynkebroeders, dye daer dagelix bij hoer in dat cloester droncken [ ] 
die groote exsessen dye desellve broders ghehat hadden' Er waren ook klachten dat ieder vrij 
toegang had tot het dortnitonum (slaapzaal) en dat er broeders van het convent in openbare her
bergen en verdachte plaatsen verkeerden Van Heel, Het Mmderbroedersklooster te Kampen, 
207 
155 BIJ bul van 29 oktober 1477 gelastte paus Pms IV de abten van Dickingen en Oostbroek de 
klacht te onderzoeken en hervormingen bij de Minderbroeders aan te brengen, omdat deze wei
gerden hun gedane beloften na te komen OA 2283 De paus machtigde de bisschop van Utrecht in 
het klooster visitatie te houden Archivalia in Italië, I ii, Vaticaansch Archief, no 1727 'Pro Da
vid Trajectensi episcopo facultas visitandi et corrigendi conventum fratrum Minorum Carapen-
sis', 1478 - 25 augustus 1479 
156 OA 9, fol 145 Kort daarna ontvingen de zuster van dit convent van de kapittelvergadering 
van de derde orde te Utrecht een brief met de volgende aanhef 'Want wij vernomen hebben van 
voele goeder lueden dat grote turbacie ende twist in uwen huyse is opgestaen, alsoe dattet gerichte 
van der stat hem van uwen huyse ende ordinancien onderwinden wil' OA 9, fol 154. 
157 RA 32, fol 126, 24 januari 1576 en 24 januari 1579 
158 OA 2192 'Item die cloesters ende vergadderijngen van cloesteren moegen holden vyer ghe-
touwen en niet meer bij veertich ponden half ter stat en half tot des ghildes behoeff' In hetzelfde 
jaar staat het stadsbestuur aan het St Annaklooster van de Cellezusters opnieuw toe, 'na older 
gewoente te moegen weven sonder gilde te wynen' OA21,fol 33v Ondanks de genoemde beper
king bleef een klooster met vier getouwen toch nog een geduchte concurrent voor een gildemeester 
die maximaal maar drie getouwen mocht bezitten. 
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ven waren."' De gegevens hierboven maken tevens duidelijk, dat in het laat
middeleeuwse Kampen de devote kloosteridealen in de praktijk niet altijd wer
den nageleefd. 

3.2. Kloostergemeenschappen en de Kamper samenleving 
In hoeverre onderhielden de bewoners van de diverse kloostergemeenschap

pen contact met de stedelijke maatschappij? Functioneerden de kloosterlijke 
en half-kloosterlijke samenlevingsvormen ook in het godsdienstig leven van de 
burgerij? Op deze vraagstelHng zal nu nader worden ingegaan. 

We krijgen dan het volgende beeld: 
- Het Minderbroedersklooster. De Minderbroeders bezaten een kerk die ook 
door de burgerij bezocht werd. Dit blijkt uit de bepaling van 1371 dat geen 
vrouwen in het klooster mochten komen, behalve in de kerk en het biechthuis. 
In de kloosterkerk hoorden de broeders biecht en ze preekten er. Zo verzocht 
het stadsbestuur in 1483 aan de generaal-vicaris om enige predikers en biecht-
hoorders, omdat er wel negen of tien broeders door de pest waren gestorven.'^ 
Bovendien hielpen ze de pastoor en zijn kapelaans in de Bovenkerk. Ze lazen 
daar geregeld 's zondags de mis. Ook assisteerden ze er de dienstdoende clerus 
op hoge feestdagen bij het uitreiken van de communie. Ze hielpen er bij het 
horen van de biecht. Zelfs breidden de Minderbroeders hun activiteiten tot ver 
buiten de stadsmuren uit tot in de omliggende kerspelen. Ze hielpen de geeste
lijkheid van Hasselt. Jaarlijks hielden ze er de vastenmeditaties en preekten ze 
bij de processie op 'Hasselter Aflaat'.'" Er was bij de Minderbroeders dus 
sprake van intensieve bemoeienis met het geestelijk leven van de burgerij. Dit 
contact met de burgers is voor deze orde typerend. Bij voorkeur vestigden de 
Minderbroeders zich in stedelijke gebieden, waar zij zich op het terrein van de 
parochiale zielszorg begaven. De Minderbroeders zagen hun convent als een 
uitvalsbasis voor zielszorg onder de burgerij. 
- Het Karthuizerklooster op de Sonnenberch was, wat het directe contact met 
de burgerij betreft, de tegenpool van de Minderbroeders. De Karthuizers, die 
de regel van St. Benedictus naleefden, beleefden hun klooster meer als een toe
vluchtsoord voor devoten die zich hadden teruggetrokken uit de maatschap
pij. Alleen al de afgezonderde ligging op behoorlijke afstand buiten de stads
muren illustreert dit. De broeders leefden in strenge ascese en afzondering. 
Zelfs lekebroeders waren aan streng-ascetische regels gebonden. Lekebroeder 
Arent van Holtzende mocht, als hij voor het convent in de stad moest wezen, 

159 Zie ook: OA 2288, waarbij de regering van Kampen de bevoegdheid krijgt de Minderbroe
ders de stad uit te zenden als deze hun belofte van onderwerping aan de regels der observanten 
breken. OA 2292-2296, Acten van renversaal van diverse kloosters voor de stad Kampen; GA-KK 
105-431, met diverse acten (testamenten, legaten) ten overstaan van de Kamper magistraat be
krachtigd. 
160 OA219, fol.320. 
161 Velthuysen, 'De invoering der Hervorming', AAU2(>, 165. 
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niet ergens blijven eten, niet deelnemen aan feesten en geen muziekinstrument 
bespelen.'*2 Hoewel in kloosterverband verenigd, leefden de Karthuizers op 
het kloosterterrein apart in kleine cellen.'" Ze hielden zich vooral bezig met 
studie en het kopieren van handschriften. Als in 1580 na Rennenbergs afval het 
klooster ontruimd wordt, zijn er een kar, een voerman en diverse soldaten no
dig om de vele boeken uit het kloostercomplex weg te halen. Het bedrag dat de 
voerman voor zijn werk uitgekeerd kreeg, namelijk 1 herenpond, is erg hoog. 
Dit kan er op duiden, dat de voerman meerdere keren met zijn wagen een la
ding boeken verreden heeft."*'' In 1485 verkregen de Karthuizers het recht van 
eigen kerk"'\ maar de kapel was voornamelijk bestemd voor de bewoners van 
het klooster.'*^ Alle dagen werd er de gewone mis gehouden. ledere zondag en 
op vele heiligendagen werd er gepreekt. Hoogmis en de getijden werden er ge
houden en vastendagen werden er in acht genomen."' Schenking aan het 
klooster werd wel met zieleheilsbemiddeling beloond. Zo schonk heer Gheryt 
van Loen, vicaris van O.L.V. in de Zon in de St. Nicolaaskerk twintig philips-
gulden aan de Karthuizers. Het convent schonk hem hiervoor onder meer een 
jaargetijde voor zijn zieleheil en voor dat van zijn ouders en weldoeners."^ 
- De broeders van het Cellebroedersklooster, dat de regel van Augustinus 
aanhield, hadden een sterk praktische instelling. Ze verpleegden zieken, met 
name pestlijders en ze begroeven doden."' Bij de burgerij stonden ze in aan
zien. Hun hulp aan pestlijders was ook geestelijk van aard. Aan het convent 
was een kapel verbonden, waar zieken en hun verzorgers 'buten den luden' ter 
kerke konden gaan. Deze mensen, aan wie de gewone kerkgang naar de paro
chiekerk was verboden, konden iedere morgen een mis horen in het kloos
ter.'™ De Cellebroeders hadden ook kerkelijk contact met dat deel van de bur-

162 Nanninga Uitterdijk, 'Arend van Holtzende', 103. 
163 Van 'cellos' is sprake in een stuk uit 1485. GA-KK 307 = Huis Bergh 1, regest 75 Over gel
den bestemd voor het bouwen van een dergelijke monnikcel is sprake in een acte van 14 februari 
1485 GA-KK 308 
164 OA 453, a o p 7 oktober 1580' 'Item gegeven den foerman van der Carthuser boecken ge-
voert te hebben 1 herenpond'; 'Item geschoncken etlicke soldaten dat sie der Carthusers boecken 
hebben helpen halen [ .] 2 herenpond, 2 stuivers brabants'. 
165 GA-KK 307 = Huis Bergh 1, regest 75 en 77. 
166 BIJ pauselijke bul wordt de vergunning tot het toelaten van vrouwen in alle Karthuizer kerken 
en conventen ingetrokken, 13 mei 1506. GA-KK 311, authentiek afschrift. 
167 Nanninga Uitterdijk, 'Arend van Holtzende', 103, 104 Huis Berg 1, 75 spreekt over altaardien
sten op 'altaria', verder over het houden van 'horasque canomcas' en over het recht van 'sepultura' 
168 GA-KK 57, regest 1041, 3 november 1516 
169 Uhlhorn, Die chrislliche Liebesthatigkeit, 391, 392 De Cellebroeders hadden ook het toezicht 
op het beheer van de particuliere stichting van Elardt Crorame, het Pesthuis 'Nye Belt of Calvarien' 
opgedragen gekregen. Dit bleef tot aan de overgang tot de Reformatie van kracht GA-PS 19, regest 
1756, 14 juli 1578. Naast joffer Stijne Lenticks en pastoor Havens wordt in genoemd stuk broeder 
Symon van Witten, pater van de Cellebroeders, als voorstander (bestuurder) van De Belt genoemd 
170 OA 242, 15 november 1506; OA 2296 Een officie van vijf missen per week op het altaar in 
het convent- GA-KK 291, 28 februari 1527. Inzake de altaardienst ook GA-KK 289; 290, 292. 
Nanninga Uitterdijk; 'Een en ander over de pest te Kampen in vroeger eeuwen', 5 

49 



gerij dat niet met rouw of ziekte te maken had. Bijna dagelijks bezochten ze na

melijk de St. Nicolaaskerk om er mis en prediking bij te wonen.'" Het convent 
werd ondersteund door veel giften vanuit de burgerij.'''^ Een bemiddeld burgeres 
Jutte Henricksz. maakte in haar testament kenbaar dat zij bij de Cellebroeders 
begraven wilde worden. Zij stichtte er een dienst van vijf missen per week plus 
nog een wekelijkse mis die door heer Gijsbert de Leghe moest worden bediend 
zolang deze leefde. Daarna zou deze mis ook door de bedienaar van de vijf ande

re missen gelezen worden. Om de officie mogelijk te maken schonk zij de Celle

broeders tevens geld om de benodigde altaarvoorwerpen te kunnen kopen.'" 
 Een aan de Cellebroeders verwant vrouwenconvent van de derde orde der 
Augustijnen was het St. Annaklooster van de Cellezusters. Ook dit convent 
had een grote sociale functie in het verplegen van zieken en krankzinnigen. 
Volgens de inventarislijst van kloostergoederen, gemaakt bij het overgaan van 
de stad tot de Reformatie, werd door de drie Cellezusters van het St. An

naklooster opgave gedaan van de jarenlange verzorging van 'een olde vrouwe 
gênant Nysemoer'. Ook maakten zij melding van 'een onnoosel, stum maeche

gen, die [...] acht ende twintich jairen gedient ende die cost gegeven'.''"' 
Hun werk kreeg grote waardering. Dankbare burgers bedachten hen in tes

tamenten. Nog maar amper in Kampen bezig, werden ze al testamentair be

dacht.'" Rond 1580, bij de overgang naar de Reformatie, vormden voor dit 
convent aalmoezen zelfs de voornaamste bron van inkomsten.'™ Aan het con

vent was een kapel met drie altaren verbonden. De altaren waren gesticht van

uit de burgerij. Per week werden daarop totaal minstens twaalf missen be

diend.'" 
 Onder het kloostercomplex van het vrouwen /̂oo5?eA■ Johannes Baptista te 
Brunnepe viel de St. Jonenskapel. De reguliere geestelijkheid van de orde der 
Augustijnen hield er wekelijks drie missen, toegankelijk voor de burgerij."* In 
1549 ging dit convent een overeenkomst aan waarbij het klooster zich verbond 
jaarlijks uitdelingen te doen aan onder meer de armen."' 

171 Nanninga Uitterdijk, 'Getuigenis omtrent de plaats van sommige altaren in de St Nicolaas

kerk te Kampen, 1623', 81, 82 
172 O A 1920 
173 Jutte Henricksz schonk 10 horensgulden en 7 1/2 goudgulden uit de excyskamer [belasting

kamer], 3 1/2 pond uit een huis in de Nieuwstraat, 4 pond uit een huis op de Vloeddijk, 6 1/5 
goudgulden uit een huis in de Oudestraat, 3 pond uit haar huizen in de Geertstraat Voor de zesde 
mis schonk ze nog 5 goudgulden uit een huis m de Oudestraat Voor de altaarvoorwerpen kwamen 
er nog 6 herenponden bij GAKK 291, regest 1179, 25 februari 1527 
174 OA 1920 
175 Een beschikking van een zekere 'jouffer Bhasse Bruine', waarin sprake is van een schenking 
aan 'die nijen susteren die die siecken verwaeren [verzorgen], wonende in die Gronestrate' RA 
54, fol 67 V 
176 Dit blijkt uit een verklaring van de moederoverste, 'in den eersten is die gewiste en beste 
rent, dat wij voir guide luide doeren gaan om een almisse' OA 1920. 
177 Van Heussen, Oudheden en Gestichten, II, 25 
178 OA9, fol 137 
179 GAKK 208 
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- Het zusterhuis St. Michiel had veel minder verbinding op godsdienstig ter
rein met de burgerij. Al had het convent een kapel, er mochten geen missen of 
sermoenen met open deuren worden gehouden. De zusters mochten bij regle
ment niemand toelaten tot de diensten. De enige uitzonderingen daarop waren 
de professie of de begrafenis van een zuster.'*" Een smalle verbinding met de 
burgerij vormde ook een tweetal inkomensbronnen, namelijk het houden van 
een enkele kostganger en het geven van enig onderwijs.'*' 
- Ook de tertiarissen van de orde van St. Franciscus in het St. Agnesklooster 
hielden kostgangers. Dat dit zusterhuis duidelijk functioneerde in de stedelijke 
maatschappij, blijkt uit de eigen opgaaf van de zusters: 'dat niemandt van den 
morgen tot den avondt ledich wesen, dan moeten al t' samen die kost miet hoe
ren sueren arbeit helpen winnen ende die vagen [de ten dode opgeschrevenen] 
stereken, die krancken ende olden handreyckinge doen ende nochtans heeft nie
mandt meer dan soberlijck sijn onderholt van spijse, dranck ende cledinge ende 
deelen nochtans die schamelen meer mede dan sie wel mocht hebben."*^ Of de 
kapel die in 1456 werd ingewijd'*\ voor burgers toegankelijk was, is onzeker. 
- Omdat het zusterhuis het Boven Convent of Oude Convent en het Buiten 
Convent of Cleyne Convent niet uit de parochie waren geeximeerd -d.w.z. niet 
onttrokken aan de jurisdictiemacht van de kerkelijke hiërarchie, i.e. de plaat
selijke pastoor- bleven de zusters van beide conventen opgenomen in het paro
chieverband. De pastoor was belast met de zielszorg over deze zusters. Zij be
zochten de parochiekerken. De devote vrouwen hadden in de kerk hun eigen 
bank.'*" J. Grooten raadpleegde voor het Bovenconvent de testamentaire 
schenkingen. Daaruit blijkt, dat dit zusterhuis minder vaak werd bedacht.'*' 
Misschien mag hieruit worden afgeleid, dat dit zusterhuis in de beleving van de 
Kamper burgerij wat aan de rand van de stedelijke samenleving lag. 
- Het enige dubbelconvent in de stad, het St. Bngitenconvent van de Augus-
tijnse orde, aan de Vloeddijk in de nabijheid van de Bovenkerk gelegen, had 
een kerk (met klok)'** waar voor de burgerij gepreekt werd. Burgers konden er 
ook te biecht gaan. Volgens een mededeling van het stadsbestuur aan de offi-
ciaal te Deventer trok het klooster inkomsten uit prediking, biechthoren en uit 
aflaten: Dat het klooster 'anders nyet veel en (hadde) dan sij myt ore afflaten, 
predicken ende biecht to horen wynnen moeten, daer doir 't geheele convent 

180 OA 2293; Fasel, 'De bestuurlijke verhouding*, 283. 
181 Schoengen, Monasticon Balavum, I, 125; idem, I, Supplement, 94 
182 OA 1920 Stand van zaken in 1581 
183 GA-KK 215. Met bisschoppehjke toestemming tot het houden van kerk- en hjkdiensten 
184 Dit bhjkt uit een magistraatsmaatregel ter bescherming van de begijnen tegen bepaalde vrij
postigheden Een zekere Herman Brant werd in 1461 gelast, dat hij 'schuwe den joncfrouwen van 
den convente baeven hairs weges ende sijns ganges voir hair doere of banck in den kerken' OA 8, 
fol 44, regest 284 
185 Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen 
te Kampen, 14. 
186 OA9, fol. 147. 
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sustentert [onderhouden] ende gevuert wordt'."" Het convent was dus actiefin 
de zielszorg. Bij contract werd deze afgegrensd tegen de parochiale ziels-
zorg.'*" 

Een bemiddeld burger als schepen Otto Buedel deed testamentair omvang
rijke schenkingen aan het convent. Hij wenste in het klooster, gebedscentrum 
binnen de stedelijke samenleving, begraven te worden. Met het oog op zijn zie-
leheil werd door hem de stichting van een eeuwig officie van vijf missen per 
week op het altaar van O.L. V. van Meylanen bij zijn graf in dit convent aan
gevraagd.'*' 

4. De zorg voor personae miserabiles 

Er waren in de stad allerlei mensen voor wie op de een of andere manier 
moest worden gezorgd. 

Bedelaars en 'huyssittende armen' waren aangewezen op hulpverlening 
door particulieren, geestelijke broederschappen en kloosters. Van stadswege 
werd het in 1480 aan bedelaars verboden in de kerk of aan de kerkdeuren met 
nappen of schalen te komen bedelen. Al eerder, in 1461, had de magistraat het 
besluit genomen dat voortaan in de kerken tijdens de diensten geen bedelaars 
met hun bedelnap mochten rondgaan, op straffe van verbeurdverklaring van 
hun nap met het geld of van hun hoed."° In 1463 werd besloten dat bedelaars 
niet achter de kerkmeesters mochten aanlopen om tijdens de diensten te bede
len.''" Bedelarij op straat bleef geoorloofd. 

Aan de 'huyszittende armen' werden tal van schenkingen gedaan. Zo 
schonk in 1506 Ave Zybrants haar goederen en gaf daarbij voor het beheer te
vens een juridisch kader aan: Voor de administratie van de goederen zullen 
vier procuratoren verantwoordelijk zijn. Zij zullen twee aan twee afwisselend 
gedurende een jaar de uitdeling van de middelen en het volgende jaar de ont
vangst van de gelden verzorgen. Verder zullen twee vrouwen worden aangewe
zen om de armen aan te brengen. En het stadsbestuur maakt melding van 
Ave's verzoek 'dit voirsz. in onse protectie ende opsicht' te nemen en jaarlijks 

187 Minuut van de uitgegane brief in AA U 25, 160. 
188 De zielszorg van het convent had financiële gevolgen voor de pastoor De afspraak werd ge
maakt dat het preken en biechthoren door het convent niet in de ochtenduren mochten plaatsvin
den en dat het klooster geen recht had op de gezongen hoogmis Een dergelijke afspraak, waarbij 
de financiële positie van de pastoor mee in geding was, was gebruikelijk. Zo geeft GA-KK 217(19 
augustus 1461) een gelijksoortige regeling waarin de betrekkingen van het Agnietenconvent met 
de parochiekerk geregeld werden. Uit nalatenschappen van burgers werden per week tal van ge
wone missen bekostigd in het convent: GA-KK 138 bijvoorbeeld, spreekt van 5 missen per week 
uit testament van Otto Buedel (10 sept. 1515); GA-KK 139 (22 april 1516) vermeldt de stichting 
van een officie van vier missen per week in de kerk van het Brigittenklooster. 
189 GA-KK 137, regest 1006, 3 december 1513, GA-KK 138, regest 1024, 10 september 1515, met 
bekrachtiging door de bisschop van Utrecht, GA-KK 138, regest 1030, 31 januari 1516 
190 Deze bepaling werd in 1467 herhaald. 
191 OA8, fol. 42v.,51, 76v. 
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twee raadsleden aan te wijzen die de boekhouding en overige zaken zullen con
troleren.''^ 

De huisarmen werden in heel wat testamententaire schenkingen bedacht. 
Binnen de zestiende eeuw kan tot op de jaren zeventig een flinke lijst uit de ar
chivalia betreffende particuliere schenkingen aan de armen worden samenge-
lezen."^ De formuleringen van de schenkingsacten zijn ingericht naar traditio
neel patroon. De gebruikte intentieformules zijn daarom minder bruikbaar 
voor het bepalen van de religieuze en sociale betrokkenheid van de individuele 
schenker. Ze verschaffen wel informatie over de godsdienstigheid in haar ui
terlijke vorm. Daarvan kan worden gesteld, dat de schenkingen aan de armen 
posten zijn op de 'zieleheilsbegroting'."'' Zo schonk de genoemde Ave Zy-
brants de huiszittende armen een aantal van haar goederen te Blankenham 'ter 
eren Goids voir oir ende [...] eygen zielen salicheyt'. De weduwe van Henrick 
van den Veen gaf 'tot salycheit Henricks mijnen saligen man ende onser aller 
zielen [...] den armen huyssytenden in Campen' 3 herenpond uit een huis. En 
Catryne MuUers liet augustus 1549 haar bezittingen aan de armen na voor een 
jaarlijkse uitdeling van dertig aalmoezen op haar zieledag."' Testamentair 
werd september 1549 vastgelegd, dat na de dood van juffer Geertruidt van der 
Straten door haar dochter een vat boter onder de armen bij de kerkdeur zou 
worden uitgedeeld op haar jaartijd. 

Bij de dodencultus en de daarmee samenhangende charitatieve activiteiten 
waren te Kampen zes geestelijke broederschappen of memorien betrokken. 
Aan de parochiale hoofdkerk waren vijf van deze broederschappen verbon
den: de Schepenmemorie, gesticht in 1311 als een 'memorie van den ghelerden 
gesellen van den core ende van anderen gueden lueden die se daertoe nemen', 
waarvan naar raadsbesluit van 1535 alle leden van het stadsbestuur levenslang 
het lidmaatschap hadden'*"*. Deze memorie van overwegend gegoede burgers 
heeft zich echter nooit ten doel gesteld de armen te onderhouden.'" Een twee-

192 OA 2336, 23 augustus 1506 Verderop in deze paragraaf komt aan de orde, hoe in de loop 
van de zestiende eeuw de particuliere armenzorg onder toenemende overheidsbemoeiing geraakt. 
193 Bijvoorbeeld: GA-A 128, regest 975; GA-A 130, regest 1216; GA-A 284, regest 915, GA-A 
713, regest 1034; GA-A 716, regest 1246; GA-A 758, regest 1189; GA-A 759, regest 1200, GA-A 
761, regest 1239; GA-A 769, regest 1612; GA-A 783, regest 1113, GA-A 784, regest 1223; GA-A 
803, regest 1185; GA-A 813, regest 1391; GA-A 827, regest 968; GA-A 832, regest 889, GA-A 834, 
regest 1059; GA-A 844, regesten 1233, 1308, 1372, 1441, 1545, 1663; GA-A 857, regesten 1105, 
1106, GA-A 876, regest 1287; GA-A 877, regest 1298; G A G 162, regest 1217, GA-KK 208, regest 
1442, GA-W 2, fol 62. 
194 Mol, 'Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters 
en armen in testamenten uit Friesland, 1400-1580', 30, 52. 
195 Deze zieledag viel op de jaarstond of het 'anniversarium', een beslissend punt in de zoge
naamde 'tempus mortis' of doodstijd Op de jaargetijde vond met de memorie van de overledene 
tevens uitvoering van diens vrome zieleheilsbeschikkingen plaats. 
196 De 'ghelerden gesellen van den core' waren de koorzangers. Kolman, 'De Latijnse school en 
de koorzang', 162 
197 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 189. 
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de broederschap met een zekere mate van welstand was de H. Sacramentsme
morie, eind veertiende eeuw voortgekomen uit de geestelijkheid. Verder de H. 
Kruismemorie, gesticht in 1416 ter bevordering van de dienst op het hoogal-
taar"\ de St. Cuneramemorie, gesticht in 1456 en de Kleine memorie van de 
dagelijkse vespers. Van de laatste memorie is echter geen enkele activiteit op 
het gebied van de armenzorg bekend."'. In de andere parochiekerk werd in 
1380 de O.L. V.-memorie gesticht. In 1530 werd deze broederschap verenigd 
met de St. Joriensmemorie, een stichting die oorspronkelijk behoorde tot de 
St. Jorienskapel te Brunnepe en vermoedelijk in 1410 bij de overdracht van de 
kapel aan de zusters Augustinessen werd overgebracht naar de O.L.V.-kerk.^"" 
Behalve de genoemde twee broederschappen waren in deze kerk nog enkele 
memorien opgericht, de St. Olafsmemorie en de St. Annamemorie. Tenslotte 
bestond er nog een memorie waarvan niet bekend is in welke kerk zich deze be-
vond.2»' 

Al deze broederschappen waren verenigingen van particuliere devotie, die 
zich onder meer bezighielden met de uitvaart van gestorven memorieleden. 
Men deed voorbede met het oog op het zieleheil van de overledenen. De me
moriediensten intensiveerden de liturgie. Want met toestemming van de pas
toor en de bisschop en met consent van de magistraat hadden zij eigen vica-
rieen in de kerkgebouwen gesticht. De burgers in deze memorien verenigd, lie
ten door de memoriepriesters voor de zielerust van overleden familieleden mis
sen celebreren. In het kader van de dodenmemorie hielden zij zich ook bezig 
met charitatieve activiteiten, vooral armenzorg. Bij de vicarieen hielden de 
memorien wekelijks uitdelingen aan 'die rechte arme huyssittende, de daghlix 
bider straeten om Gode nyet en ghaen'. Deze uitdelingen waren onderdeel van 
een complex van werken der barmhartigheid, waar de memorieleden bij regle
ment toe gehouden waren: Eensgezindheid, broederUefde, ondersteuning, ver
pleging van en bidden voor medeleden, met name voor hun zieleheil wanneer 
ze overleden waren, gestorven broeders en zusters ten grave dragen.^°^ 

De leden van de Schepenmemorie verbonden zich ertoe dagelijks om een 
Pater Noster en een Ave Maria te bidden voor het heil van de broederschap en 
de zaligheid van de zielen der gestorvenen. 

Door de Sacramentsmemorie werden ter gelegenheid van de viering van de 
eucharistie eind vijftiende eeuw onder meer uit een legaat brood aan armen 

198 'Een hoechlijcke misse van den hillygen cruse op ten hogen altaer voer dat gebenedijde holt 
des levendygen crucis Christi, [h]eerlijcken bewaert in een sylveren vergulden cruce' GA-A 169, 
Memorieboek 
199 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 199. 
200 Don, Inleiding op De Archieven der Gemeente Kampen, II, p. XVII en XVIII 
201 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 199. Volgens Grooten kon er bij de St Olofsmemorie, de 
St Anthonismemone, de St Annamemorie eveneens geen enkele activiteit op het gebied van de 
armenzorg worden vastgesteld. 
202 De vermelde gegevens zijn gebaseerd op GA-A 1, Memorieboek Schepenmemorie, GA-A 
169, Memorieboek H. Kruismemorie; GA-A 235, Memorieboek St. Cuneramemorie. 
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uitgedeeld: "weggen [... te] copen ende den armen [te] deilen voir dat Hillige 
Cruce nae gewoenten des Sacramentsmemorie" .̂ '" Dergelijke uitdelingen wer
den door deze memorie bij de overgang van de stad tot de Reformatie nog 
steeds gedaan.^** 

De priester van de H. Kruismemorie bad ieder jaar op de preekstoel voor 
alle in dat jaar overleden memorieleden, terwijl de nog levenden zich bij regle
ment verplichtten tot het dagelijks bidden van drie Pater Nosters en drie Ave 
Maria's 'voir levendigen ende doden broederen ende susteren, omme genade 
te vercrigen ende ewige vronde mit Gode'. Direct na het overlijden van een 
broeder of zuster der memorie moest ieder lid 'voir des doden siele lesen V Pa
ter Noster ende soe voele Ave Maria dat onse lieve Here hem verbarmen moet 
over die siele des doeden'. De gezongen zielemis had tot doel, dat die gestor
ven zijn 'uit desse memorien, dat hem onse Here Got allen ewige ruste verle
nen moet'. Ieder lid was verplicht minstens drie pond waskaarsen te schenken 
om er na eigen overlijden het heilige kruis mee te verlichten, 'opdat hie ver
lucht werde mit Gode in der ewigen glorien'. Om armen de gelegenheid tot bij
woning van de memoriediensten te geven 'soe sal men hebben vijf stalkeersen 
[...] die sal men den armen doen om Godes willen in der kercken mede toe be-
gaene'. ledere zondag konden armen, op inlevering van een hen vrijdag tevo
ren klokslag twaalf uitgereikte loden penning, bij de kerk een bepaalde hoe
veelheid brood, boter, spek of haring in ontvangst komen nemen 'als men dat 
wijwater ludet, een broet van ij placke ende een half pont botteren des winters, 
ende des somers een half pont speckes ende in der vasten iij heringe', alles naar 
goeddunken van de procurators. Verder was vastgelegd, dat datgene wat van 
de jaarlijkse memoriemaaltijd overbleef 'van spisen ende van drancke sal men 
geven totter eeren Godes den armen, dair des noet is'. Voor uitdeling van de 
aalmoezen komen niet de bedelaars die in en bij de kerken hun nap of hoed 
ophouden in aanmerking, maar 'die rechte arme huussittende, de daghelix bi 
der straten om Gode nyet en ghaen'.^"' In 1459 treft de 0,L. V.-memorie een 
regeling waarbij alleen die huisarmen in aanmerking komen die ten noorden 
van de Broederstraat wonen en die geen aalmoes van de H. Kruismemorie ont
vangen. Waarschijnlijk houdt deze regeling in, dat voor 1459 huiszittende ar
men uit de hele stad voor een aalmoes van de H. Kruismemorie in aanmerking 
kwamen en dat men in genoemd jaar de stad heeft verdeeld onder de twee 
broederschappen.^"* In de voor-reformatorische periode van de zestiende eeuw 
blijkt de H. Kruismemorie een steeds groter percentage van zowel de inkom
sten als de uitgaven aan de armenzorg te besteden.^o'' 

203 RA 54, fol 18. 
204 "Distnbuta paupenbus omni feria quinta cuiuslibet hebdommadae per totum annum [ .] 
sub missa Sacrosancti euchanstiae" OA 1721, rubriek binnen de rekeningen der Sacramentsme-
morie, 1579-1580. 
205 GA-A 12. 
206 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 191. 
207 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 193. 
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Het Memorieboek van de St. Cuneramemorie geeft aan dat de armenzorg 
door deze memorie verricht, ondergeschikt was aan de altaardienst en afhan
kelijk van de onkosten daarvoor: 'Ende weert sake datter nu of namaels meer 
toe gegeven worde dan daer men dat altaer mede vercierde ende den priester 
jaerlix mede vernuegde, dat suil die vier procuratoers openbaerlike gheven in 
die ere Gods den rechten armen'. Vergeleken met bijvoorbeeld de H. Kruisme-
morie speelde deze broederschap in de georganiseerde armenzorg weliswaar 
een bescheiden rol, maar in de eerste decennia van de zestiende eeuw heeft 
deze memorie toch een aanzienlijk aantal huisarmen van aalmoezen voor
zien.̂ "* 

Ook hier functioneerde de altaardienst ter bevordering van eigen zieleheil: 
'dat dese lieve bruederscap stede staen blive ende ...al onser bruedere ende sus-
tere salicheit ghebruket ende gheholden moet wirden'. Zo droegen de leden de 
overleden memoriebroeders en zusters naar het graf en men deed voor hen ge
beden en zielemissen: 'ghemeinlijck comen te sijnre vigiliemisse ende tot sijnre 
uutvaert. Ende over dessen doden sal men hoechlijc singen mitten scoelren een 
vigilie van negen lexen [...]. Ende dessen doden sal men ter kercken brengen 
mit processie der scoelre mit een cruce voergaende'. 

In de tweede parochiekerk droeg de O.L. V.-memorie in 1520 elke zaterdag 
een gezongen mis op met twee celebranten, een diaken en subdiaken. De me
morie beschikte over vijf altaren en zeven memoriepriesters. Dagelijks werd er 
een mis opgedragen en gebeden 'voer salicheyt der zyelen der doden broederen 
ende susteren ende oick mede voer die levendighe broeders en susters'. ledere 
zondag vond uitdeling plaats van 'hondert aelmissen ende een [...] eyn ytlick 
almissen [...] tot eenene halven stuverwerts broet ende enen kop botteren', het 
maximale aantal aalmoezen door het stadsbestuur aan de memorie toege
staan.^"' 

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat de activiteiten van de zes memoriën 
plaasvonden in een kader waarin 'zieleheilsverzekering' van de eigen leden een 
belangrijke plaats innam. De werken der barmhartigheid door deze broeder
schappen ad pias causas verricht, functioneerden binnen een denktrant waarin 
de leer der verdienstelijkheid een grote plaats innam. Deze verenigingen van 
particuliere devotie waren werkzaam binnen een systeem waarin bemiddeling 
van de levenden voor de doden mogelijk geacht werd.^'" 

208 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 195, 196. 
209 OA 221, 310. De memorie aan de bisschop te Utrecht. Zowel de H. Kruismemorie als de 
O.L.V.-memorie werd het in 1475 verboden 'te vermeren off verbeteren vorder dan allene tot 
hondert almissen toe in eiker memoria voirscr.' OA 242, fol. 23. 
210 De bemiddeling van de levenden voor het zieleheil van de doden stond in de kerken ook inge-
beiteld in steen. Hiervan enkele voorbeelden. 
In de St. Nicolaaskerk: Zerk 23, opschrift: 'INT lAER ONS HERE-/MVc EN- LXVl OPDEN X 
SEPTEMBRIS STARF D[IE] WEERDIGE HEER M. WIL/LEM RI-GELBUR[CH] [PJRES-
TER VICAR-/DESER KARCKE HIER BEGRAVEN B.fIDTJ C.[OD] V.fOERJ D.fIE] S.flE-
LEJ'. Verder de zerken 39 ('ORATE PRO EO'), 323 ('BYD VO- SIELE'), 602 ('BYDDET 
[GODT VOER DE SIELE?]'), 632 ('BIDT G.[OD] V.[OER] D.[E] Z.[IELE])'. Schilder, Inven-
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Dat armenzorg en dodencultus nauw aan elkaar verbonden waren, blijkt 
ook uit de schenkingen aan memorien of geestelijke broederschappen. De kos
ten die verbonden waren aan de zielemissen (honorarium van de memorie-
priesters, altaarversiering, verlichting etc.) en aan de verzorging van de armen, 
werden bestreden uit tal van giften, pachten, renten en tienden.^" Om enkele 
voorbeelden te noemen: De H. Kruismemone kreeg augustus 1473 van Ghise 
Cremer een schenking voor wekelijkse aalmoezen en de St. Cuneramemorie 
kreeg eveneens een schenking, onder voorwaarde dat wekelijks een mis op het 
memonealtaar gelezen zou worden voor zijn zielerust.^'^ 

De zes memorien werden bestuurd door meestal twee memoriemeesters, ook 
wel provisoren of procuratoren geheten. Zij vormden het dagelijks bestuur en 
voerden het financiële beheer. Deze werden door de kerkmeesters aangesteld. 
Het geheel stond zo dus onder controle van het stadsbestuur. In de loop van de 
zestiende eeuw nam de zelfstandigheid van de instellingen van particuliere ar-

tans van de zerken in de Bovenkerk, X, 14, 18, 75, 123, 127 
in de O L V -kerk Witte zerk 25 met gotisch randschrift 'int jaer ons Heere MCCCCC en II op 
Sanct Jacobs dach sterff Claes Leuynck Bydt voer de ziel' Verder blauwe zerk 1 met gotisch 
randschrift ('BIT VOER DE SIEL'), blauwe zerk met gotische letters Anno XVc en LX den 
XXII) dach va[n] dece[m]bris ('Bidt voor de ziel)' Diender, Zerkenlijst van de Onze Lieve Vrou
we of Buitenkerk Ie Kampen, 22, no 47, 49, no 255,259 
211 Testamentaire schenkingen aan de O L V memorie 
GA A 127, regest 951, GA A 128, regest 975, GA-A 129, regest 1176 Testamentaire schenking 
aan de memorie wordt soms nadrukkelijk aan het eigen zieleheil gekoppeld Enkele voorbeelden 
De weduwe van Albert Willem Volckmans deed een schenking 'om salicheit oeren sielen' onder 
voorwaarde, dat 2 herenponden zouden worden aangewend voor het houden van een jaargetijde 
'jaerlix tot ewigen daegen' voor haar en haar man, net zoals dit voor de memoriebroeders en zus
ters geschiede GA A 125, regest 649, 12 oktober 1484 Een zekere Alyt Henrick Gheertsz doch
ter vermaakte geld en een huis met hof aan de O L V -memorie 'ter eeren Goeds ende zahcheyt 
oere zielen' onder beding, dat men ten 'ewige memorie' haar jaargetijden moest houden GA-A 
126, regest 936a, 19 maart 1508 Wat een dergelijk jaargetijde inhield, kan ook uit schenkingen 
worden opgemaakt Transactie op 25 april 1524 op voorwaarde dat de O L V -memorie jaarlijks 
twee jaargetijden zal doen houden, een voor priester Dirck Claisz en een voor zaliger Jacob Zyll, 
te weten 's avonds 'een vigilie van negen lexen Parce mihi Domine en des anderen daags de com-
mendatio' GA-A 64, regest 1130, 25 april 1524 Idem voor het houden van de jaargetijden van 
heer Evert Hermensz , GA-KK 127, regest 1139, 10 november 1524 
De relatie memorie-armenzorg wordt expliciet aangegeven in de testamentaire schenking van 
Lambert Santfoer, Gheese zijn vrouw en dochter Gryete na hun dood laten ze vrijwel al hun be
zittingen na aan de O L V -memorie en wel tot onderhoud van de armen GA-A130, regest 1216, 
lOsept 1529 Nog een voorbeeld van deze relatie testamentaire schenking van 50 goudgulden aan 
de O L V -memorie voor een aalmoesteken voor de vrouwen in de Bethlehemvergadering GA-A 
262, regest 1563, 7 oktober 1557 
Ook aan andere memorien dan de O L V memorie werden door particulieren schenkingen ge
daan Zie voor testamentaire schenkingen aan de H Kruismemorie onder meer GA-A 227, regest 
1361, GA-A 844, regest 1663 Voor testamentaire schenkingen aan de St Cuneramemorie GA-A 
237, regest 1475, GA A 844, regest 1663 En voor de Schepenmemone GA-A 6, regest 1580, 
transactie voor de zaterdagse gezongen mis De archivahsche gegevens in deze noot vermeld, heb
ben betrekking op de voor-reformatorische periode van de zestiende eeuw, tot aan de jaren zeven
tig 
212 GA A 844, regest 513, 9 augustus 1473 
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menzorg, inclusief de memoriën, steeds verder af en raakte de magistraat er 
steeds directer bij betrokken. Zonder advies van regeringsprovisoren mochten 
geen memoriemeesters gekozen noch armengoederen gekocht of verkocht 
worden. Dit mede omdat de magistraat had vastgesteld, dat er sprake was van 
'groeten ende menichfoldige gebreecken t' geschien bij den memoriemeysteren 
van der memoriën ende procuratoren der huyssitende armen'. Hierop stelde 
de stedelijke regering op 11 augustus 1547 over de memoriën en de huiszitten-
de armenverzorging twee regeringsprovisoren aan.^" En bij besluit van 16 no
vember 1564 zouden voortaan de vier procuratoren van de huiszittende armen 
van stadswege worden benoemd. Tegelijkertijd werd het aantal regeringspro
visoren dat op de memoriemeesters en de procuratoren der huisarmen toezicht 
uitoefende, uitgebreid van twee naar vier.̂ "* 

Over bepaalde memoriemeesters werd niet alleen door het stadsbestuur ge
klaagd. Tegen die van de H. Sacramentsmemorie had in 1556 ook de pastoor 
bezwaar. Voor de officiaal te Utrecht beschuldigde hij hen van het verkwisten 
en onttrekken van inkomsten en preuven der memorie die ten behoeve van de 
armen hadden moeten worden aangewend. De officiaal verklaarde de memo
riemeesters schuldig.^" 

De diverse gasthuizen waren armenhuizen en ziekenhuizen tegelijk. Door
trekkende bedelaars en andere armen, 'onnoselen', melaatsen, pestlijders en 
andere zieken vonden er huisvesting en verzorging. Voor pestlijders en lepro
zen was sprake van speciale huizen. In Kampen bevonden zich de volgende 
gasthuizen: 
Het Heilige-Geestgasthuis, het St. Geertruidengasthuis, het O.L.V.-gasthuis, 
het St. Catharina en Maria Magdalenagasthuis (dat in 1589 met het St. Geer
truidengasthuis verenigd wordt onder de naam St. Geertruiden en Catharina-
gasthuis), het Pesthuis Calvariën op de Belt en het Stadsziekenhuis. De Kam
per gasthuizen beantwoordden al vrij spoedig niet meer aan de letterlijke bete
kenis van het woord 'gasthuis'. De gasthuizen veranderen steeds meer in pro-
veniershuizen. Van instellingen waar gasten, doorgaans arme rondzwervende 
lieden, gedurende kortere tijd kost en onderdak geboden werd, veranderden 
deze huizen al vanaf de eerste helft van de 14e eeuw in onderkomens voor zo
genaamde kostkopers. Tegen betaling van een som geld ineens konden deze 
voor hun leven kost en inwoning in het gasthuis kopen. De opnamecapaciteit 
voor passanten liep daardoor terug.^'^ 

De toewijzing van kost en inwoning aan proveniers lag zowel voor als na de 
Reformatie in handen van het stadsbestuur. Dit nam in 1462 het besluit dat er 

213 OA242, fol. 23. 
214 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 184. 
215 GA-A 132, regest 1553. Weliswaar werd naderhand bij appel dit vonnis nietig verklaard, ech
ter niet omdat er van valse beschuldiging van de kant van de pastoor sprake was, maar om proce
durele redenen. 
216 Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 158. 
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geen nieuwe proeven [plaatsen] in de gasthuizen meer zouden worden verge
ven, maar dat slechts de vacant geworden plaatsen met gegadigden zouden 
worden aangevuld.^" Zelfs de stadhouder lukte het niet in het recht van de ma
gistraat te interveniëren. Toen deze in 1579 de magistraat beval een zekere 
Herman Ulenbroeck met een proeve in een der gasthuizen te voorzien, kreeg 
hij ten antwoord, 'dat die vergevinge der proevenen in den gasthuysen alhier 
altijt tot vrien koer ende guede believen van burgemeisters, schepenen en de 
raedt deser stadt gestaen heft, om die tot hoerer discretie an den miserabelsten 
ofte meest behoeftichsten gueden olden burgeren toe vergeven'.^'* Rechten 
van de kerk werden hierdoor niet aangetast, want de gasthuizen waren niet-
kerkelijke instellingen. 

Vlakbij het raadhuis lag het Heilige-Geestgasthuis. Het functioneerde in 
1467 als stadsziekenhuis voor het Broederespel en het Buitenespel.-^" Dat jaar 
ontzette de raad iemand uit zijn proveniersplaats in dit gasthuis met de motive
ring, dat begeving van dergelijke plaatsen het recht was van de magistraat.^^" 
In hetzelfde jaar werden ook nog drie andere personen wegens onbehoorlijk 
gedrag voor een maand uit hun proveniersplaatsen in het betreffende gasthuis 
verwijderd. Nieuwe klachten over hen moesten aan de provisoren van het gast
huis gemeld worden, waarna de magistraat hun straf zou vaststellen."' Het 
jaar daarop nam het stadsbestuur maatregelen tegen priester Freric Overstege, 
omdat deze, ondanks waarschuwing van een jaar eerder, op zijn kamer in het 
gasthuis drinkgelagen hield, vrouwen of meisjes ontving, de mis op zondag en 
vrijdag op het St. Elsebenaltaar in de gasthuiskerk niet zelf opdroeg en ruzie 
zocht met kerkmeesters en bewoners van het gasthuis."^ Als strafmaat voor 
overtreders in de stedelijke samenleving buiten het gasthuis, bepaalde de raad 
soms, dat de overtreder geld aan het Heilige-Geestgasthuis moest geven tot nut 
van de armen."^ 

Ten bate van het Heilige-Geestgasthuis en de kerk daarvan werden door 
particulieren schenkingen gedaan."'' Ons tot de zestiende eeuw beperkend, 

217 OA 8, fol 47, anno 1462, regest 309 
218 OA226, fol 208 
219 OA 8, fol 67, regest 523, 3 oktober 1467 Besluit van het stadsbestuur Knechten of meiden 
of anderen die wonen bij burgers of inwoners en die ziek worden, moeten, aan wat voor ziekte ze 
ook lijden, worden opgenomen in het St Geertruidengasthuis als ze wonen in het Overespel of in 
het Horstespel. Wonen ze in het Broederespel of m het 'Uuterenespel', dan moeten ze worden op
genomen in het Heilige-Geestgasthuis De gasthuizen mogen hen met weigeren 
220 OA 8, fol 76v, regest 516, augustus 1467. 
221 OA8, fol 77v , regest 517 Een tijdelijke verwijdering door het stadsbestuur van een persoon 
uit de proeve vond augustus 1472 opnieuw plaats OA 8, fol 123, regest 707 
222 OA8, fol 77bis V , regest 530, januari 1468 Waarschuwing van een jaar eerder fol 61 v , re
gest 441 In de kerk van het gasthuis werden missen gelezen, de sacramenten toegediend en het ge-
tijdenofficie gehouden GA-G 170, regest 13 
223 OA8, fol 26, regest 136, 1457 
224 Schenking en zieleheil werden door de kerkelijke autoriteiten bewust gekoppeld Zo ging de 
inwijding van de kerk van het gasthuis gepaard met het verlenen van aflaten aan allen die het Hei
lige-Geestgasthuis zouden begunstigen Vijftien jaar na de inwijding volgde nogmaals een aflaat-
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wordt onze aandacht getrokken door een grote testamentaire schenking op 8 
mei 1515 van 100 goudgulden voor een wekelijkse mis op het St. Annanaltaar 
van het gasthuis. Het betrof de beschikking van Herman Henrixs van Vreden. 
Zijn schenkingsbepalmgen zijn er een voorbeeld van, hoe gevarieerd devotio
nele gaven door particulieren over kerken, kloosters en gasthuizen in de prak
tijk soms werden verdeeld. Tal van kloosters niet alleen binnen, maar ook bui
ten Kampen werden door hem bedacht. Ook aan de gasthuizen, de parochie
kerk en aan de armen had hij gedacht."' Oktober 1516 werd aan het Heihge-
Geestgasthuis een schenking gedaan 'tot tween ewegen myssen allen weke op 
Sancte Annen altaer'. 

Anderhalfjaar later was er sprake van een behoorlijke gift, nu aan het gast
huis zelf. Het betrof een huis en hof van de overleden Zwane Naggen. In juH 
1551 werd aan het gasthuis het huis en erf van wijlen Elardt Cromme geschon
ken. Dit onder voorwaarde, dat de kerkmeesters van het Heilige-Geestgasthuis 
een arme zieke zullen verzorgen en dat jaarlijks een goudgulden zal worden 
uitgekeerd 'toe vollenste van die misse van den weerdigen hilligen Sacra-

verlening van 40 dagen voor ieder die in de kerk drie Ave Maria's bad of schenkingen zou doen. 
GA-G 170, de regesten 2, 3, 6, 7 Het Gasthuis werd metterdaad door particuheren in hun testa
menten bedacht GA-G 162 testamenten waarbij het gasthuis bevoordeeld wordt, over de jaren 
1494-1529 
225 Testament van Herman Henrixs van Vreden 
Schenkingen binnen Kampen Het klooster te Brunnepe twee goudgulden, de jufferen te Brun-
nepe vier gulden Het St Michielsconvent twee goudgulden O L V -toren tien goudgulden 
Het Heilige-Geestgasthuis de armen vijf goudgulden, op het altaar St Anna aldaar 'ene ewige 
misse alle weke' 100 goudgulden, ter inwijding en versiering van het altaar tien goudgulden 
Voor de Minderbroeders 5 goudgulden Het St Geertruidengasthuis vijf goudgulden Het 
Cellebroedersklooster vijf goudgulden en een gouden ring 'de is van nobel golt' ter waarde van 
vijf goudgulden Het St Brigittenklooster tien goudgulden De St Nicolaaskerk tien goudgul
den De H Sacramentsmemorie twintig goudgulden voor twee memoriediensten, nl het eigen 
jaargetijde en die van de echtgenote Het St Catharinagasthuis vijf goudgulden voor vernieu
wing van de kapel Het Karthuiserklooster Sonnenberch tien goudgulden 'voir ene ewige me
morie' 
Schenkingen buiten Kampen Te Zwolle het klooster van de predikheren tien goudgulden 
'voir ene ewige memorie' Het klooster 'toe Zwolle op die Agaet' vijf goudgulden Het kloos
ter Klarenwater langs de IJssel tegenover Zwolle vijf gulden Het klooster te Sibculo tien 
goudgulden 'voir ene ewige memorie' Het Bergklooster in Friesland vijf gulden 'voir ene me
morie' 
In een zestal conventen verzocht de schenker lezing van drie tncesima (Latijns equivalent van 
het middelnederlandse dertichste = de dertigste dag, bepaald na iemands begrafenis, waarop 
de laatste zielemis voor de overledene wordt gelezen Verdam, Middelnederlandsch Handw-
boek, 133), te weten in het Karthuiserklooster Sonnenberch, het Minderbroedersklooster, 'ten 

predikheren' in Zwolle, het St Brigittenklooster, het klooster Sibculo, 'Berger convent' Naast 
een gift voor de armen m het Heihge-Geestgasthuis bepaalde de testateur 'oic sal men drie-
werff delen den gemenen armen' Na overlijden van zijn moeder zou ook het haar geschonken 
bedrag van 300 goudgulden 'wedercomen in die ere Godes ende tot behoef der armen ende [ ] 
tot missen ende andere godesdiensten' moeten worden aangewend Zijn bedoeling is, dat men 
geheel zijn vermogen 'toe water ende toe land bestellen sullen in die ere Godes ende den armen 
mit aelmussen ende andere noetdruften in cleden ende in schoen' GA-G 162, regest 1017, 8 
mei 1515 
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ment'."' Daarnaast was ook sprake van kleinere testamentaire schenkingen, 
onder meer voor de ziekenzaal van het gasthuis en tot onderhoud 'van scha
mele luden'."'' Ook werden er giften uit familie- of eigenbelang gedaan."* 

In de Bovenhoek van de stad lag het St. Geertruidengasthuis, dat als stads
ziekenhuis voor de bewoners van het Overespel en het Horstespel fungeerde. 
In dit gasthuis waren ook proveniers."' Particulieren deden aan het gasthuis 
schenkingen."" De raad benoemde de priestervicaris die in de kapel van het 
gasthuis het officie deed. Voldeed deze niet aan de afspraken, dan zou de raad 
direct een andere priester benoemen.^" In de kapel, met sinds 1418 naast het 
altaar in het zuidelijke gedeelte ook een altaar in het noordelijke gedeelte"^, 
werd dagelijks de vroegmis gelezen. De hoogmis werd er eveneens bediend.-^" 

In de Buitenhoek van de stad lag op de Vloeddijk het O.L.V.-gasthuis."'' 
Aparte groepen van behoeftigen die speciale aandacht kregen, waren me

laatsen en pestlijders. Melaatsen werden verzorgd in het St. Catharina en Ma
ria Magdalenagasthuis. Daar konden ook arme melaatsen van buiten de stad 
maximaal vier keer per jaar terecht voor telkens drie dagen. Op voorwaarde 
dat ze niet zouden bedelen in de stad, konden ze er dan eten en slapen, terwijl 
ze er dezelfde voorrechten genoten als de proveniers."' Voor de 'lasarts' werd 
in de kapel door de pastoor binnen het kader van diens parochiedienst weke
lijks een viertal missen gehouden. Deze diensten werden behalve uit de stads-

226 GA-G 162, regest 1017, GA-G 20, regest 1044; GA-G 23, regest 1473. Voor het houden van 
een tweetal missen per week op het St Annenaltaar van het gasthuis in oktober 1516. GA-G 171, 
de regesten 1040 en 1051. 
227 Testamentaire schenking van 1 gulden aan het gasthuis. GA-G 286, regest 1093, 2 okt. 1520. 
Opdracht van twee herenponden rente per jaar aan het gasthuis. GA-G 146, regest 1247, 10 juni 
1532 Verder nog GA-G 147, regest 1249, lOaugustus 1532; OA-G 148, regest 1302, 3 maart 1538; 
GA-A844, regest 1663. 
228 Schenking onder voorwaarde dat het gasthuis een familielid levenslang voor een vast gedeel
te in levensonderhoud zal voorzien. GA-G 166, regest 794, 3 dec. 1496 Schenking ter verkrijging 
van een provemersplaats door Johan Sulman, 10 maart 1491, GA-G 139, regest 726 
229 Van januari 1478 dateert een lijst met 16 personen die provenier waren, waaronder drie echt
paren OA 8, fol. lOOv , regest 612. 
230 GA-G 162, regest 1217; GA-G 286, regest 1093; GA-A 130, regest 1216; GA-A 130, regest 
1216; GA-A 844, regest 1663 Genoemde gegevens betreffen de voor-reformatorische periode van 
de zestiende eeuw. 
231 OA 8, fol 73, regest 494, 1468. Dat het stadsbestuur van zijn recht gebruik maakte, blijkt uit 
het geval van heer Albert Schuersack die zijn dienst in het gasthuis door anderen het waarnemen. 
De raad eiste dat hij dit zelf zou doen of de priester zou direct worden vervangen. 
232 Op 14 februari 1418 stond de pastoor toe, dat ook in het noordelijke gedeelte van het gasthuis 
een altaar werd opgericht, aangezien het altaar in het zuidelijke gedeelte voor de armen, zwakken, 
reizigers en handwerkslieden niet toereikend was gebleken. OA 2327. 
233 Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 306 
234 GA-A 958, regest 1097, 10 december 1520. In dit stuk gaat het om onderpand van twee hui
zen gelegen 'op ten Vloetdijck bij onser liever vrouwengasthuijse'. 
235 Naar stadsbesluit van 1466. Tegelijk werd bepaald, dat een melaatse die zich met aan het be
delverbod hield of ruzie zocht met de leiding van het gasthuis, een jaar lang van zijn voorrechten 
zou worden uitgesloten. OA 8, fol. 75, regest 501. 
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kas uit schenkingen van particulieren bekostigd."' Schenkingen bestonden be
halve uit renten en grond, soms ook uit meubilair voor het gasthuis. Zo schon
ken Johan de Grote en zijn vrouw zes nieuwe bedsteden, twee nieuwe bedden, 
vijf gevoerde dekens, twee nieuwe stoelen, twee nieuwe koperen waskommen 
en een watervat."^ De pest was in het laat-middeleeuwse Kampen een gevrees
de ziekte. In 1459 verlieten niet minder dan elf schepenen de stad om de be
smettelijke ziekte die onder de burgerij heerste, te ontlopen. En in 1483 ver
meldt het stadsbestuur in een brief aan de generaal-vicaris van de Minderbroe
ders, dat er negen of tien monniken door de pest waren gestorven."" Ieder die 
aan de pest leed, moest volgens raadsbesluit van 1468 het contact met anderen 
vermijden en van de straten wegblijven tot hij of zij genezen was. Aan een huis 
waarin iemand aan de pest gestorven was, moest een maandlang een bos stro 
worden gehangen. Op overtreding had het stadsbestuur een boete gezet van 10 
ponden.^" Op de Vloeddijk, oorspronkelijk buiten de oudste ommuring van 
de stad, stond het Pesthuis op de Belt, een 'Stadt Sieckhyus'.^"" In de zestiende 
eeuw heeft schepen Elardt Cromme zich voor de oprichting van een nieuw 
Pesthuis ingezet. Hij kocht in 1538 een huis waarin pestlijders ter verpleging 
konden worden opgenomen. Later kocht hij nog enkele panden aan die hij 
verbouwde. Ook bij testament vermaakte hij goederen aan de pestlijders. 
Naast 'die Olde Belt' ontstond zo de particuliere stichting 'die Nye Belt of Cal-
varien'. Het beheer van de inrichting werd opgedragen aan naaste bloedver
wanten onder toezicht van de Cellebroeders, die zich onder meer met de ver
pleging van pestlijders bezig hielden.^"' 

236 Zo schonk Hennc van Oenden juni 1463 tot zaligheid van zijn ziel een stuk veld even buiten 
de stad gelegen GA-G 190, fol. 8 Verder GA-G 210, fol. 2v., regest 834, 18 dec 1499 (bestemd 
voor de vicane), GA-G 190, fol. 22, regest 890, 16 november 1504; GA-G 190, fol. 21 v , regest 
891, 12 dec 1504, GA-A 844, regest 1663, 20 september 1568 Er zijn vrijwel geen gegevens over 
schenkingen in de 16e eeuw bewaard gebleven. Of deze niet werden gedaan, blijft onzeker Wel 
staat vast, dat het aantal parochiale missen voor de melaatsen in het gasthuis in de loop van de 
zestiende eeuw toeneemt Zie voor dit laatste- onderdeel 2.3, 30-31 van dit hoofdstuk. 
237 GA-G 190, fol 15, regest 568, 22 februari 1479 
238 OA 8, fol. 33v., regest 202. 11 september 1459, OA 219, fol. 320, 1483. 
239 OA 8, fol 79, regest 550, 1468; deels herhaald in augustus 1473, fol 125v , regest 732 Een 
andere maatregel was in 1466 al genomen' slagers, bakkers, brouwers en tappers die pestlijders m 
huis hadden, mochten binnen een maand nadat in hun huizen de ziekte voorbij was, hun nering 
niet uitoefenen, eveneens herhaald, OA 8, fol. 84v , regest 496 en fol. 79, regest 547 
240 In 1492 is sprake van een huis en erve gelegen op de Belt tussen 'der Stadt Sieckhuys en Plo-
nys Voirn, strekkende van de Borgel tot aan het erve van het Sieckhuys'. GA-KK 11, regest 745, 
26 januari 1492 
241 GA-PS 1 aankomsttitel voor Elardt Cromme van drie huizen op de Vloeddijk en een gedeel
te van een hof buiten de Venepoort, 20 januari 1538; GA-PS 2, regest 1448: Acte, waarbij uitvoer
ders van het testament van Elardt Cromme een rente van 19,5 goudgulden overdragen aan het 
door de overledene gefundeerde Pesthuis genaamd Nyen Belt of Calvarien ('fundator van den 
Nyen Belt genaempt Calvarien tot een pestilenciehuys in Campen'). Tevens stellen zij enige regels 
voor het beheer van het huis, 3 februari 1550. Eind jaren 60 werden er nog schenkingen aan het 
Pesthuis gedaan. GA-A 844, 20 september 1568, regest 1663; GA-W 2, fol. 84 v., 22 dec. 1570. 
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Pas eind jaren dertig van de zestiende eeuw werd in Kampen een Weeshuis 
opgericht. Op 30 januari 1539 kocht Johan Evertsz. a Lymberich, rector van 
de St. Nicolaasschool, in de Nieuwstraat vlakbij de Bovenkerk, van Ghese Jo-
hansdochter een huis aan 'tot behoeff etlijcker armer scholieren die God Al-
machtich in Sanct Nicolaeskercke in sange dienen sullen'. Een andere particu
lier die zich hiervoor inzette, was Weyme van der Straten, testamentrice van 
Grete Hans die een deel van haar nalatenschap had bestemd tot het aankopen 
van een huis en hof in de Nieuwstraat 'om in den selven huyse etlijcke arme 
scholieren ter duechden en scholen bij hulpe van guede luyde onderholden te 
worden'. Het aangekochte pand bevond zich naast dat van de vader van Johan 
Evertsz., Evert Jorysz., die zijn huis ter bewoning afstond aan de toekomstige 
regent van het Weeshuis. De fundatie was geen algemeen Weeshuis, maar een 
choralenconvict voor twaalf met het oog op school en zang geselecteerde we
zen 'tot eeuwigen bediensticheyt van onser kercken'. De stichting droeg dus 
een duidelijk kerkelijk karakter. De opgenomen kinderen konden tot hun vijf
tiende levensjaar in het Weeshuis blijven.̂ ""̂  

Begin mei 1539 keurde de bisschop van Utrecht de oprichting van dit colle
gium van twaalf koorzangers goed, waarbij hij 40 dagen aflaat toezegde aan 
ieder die het met giften zou ondersteunen. Approbatie en afkondiging door 
het stadsbestuur van deze fundatie ter ere van de Zoete Naam Jezus, de HeiH-
ge Maria en alle heiligen volgden op 10 september 1541. De overheid nam het 
onderhoud van het weeshuiscomplex voor haar rekening. Eerste regent van de 
'Soete-Naeme-Jhesuskynderen' werd de rector en fundator, Johan Evertsz. 
Behalve het in 1539 aangekochte huis vermaakte hij in 1549 en 1551 nog een 
aantal goederen aan de weesscholieren. Met consent van de raad werden eind 
1541 de armenmeesters 'voorstanders' (bestuurders) van het 'Soete-Naeme-
Jhesushuis', samen met de pastoor, de rector van de Bovenschool en de me
moriemeesters van de H. Kruismemorie. De memoriemeesters en armenmees
ters hadden een sleutel van het tehuis om op gezette tijden te visiteren. In 1550 
nam de magistraat het besluit ieder jaar op maandag na het Octaaf van Pasen 
het Weeshuis inclusief de inboedel te controleren.^"' 

Door particulieren werden ten behoeve van de weeskinderen (testamentaire) 
schenkingen gedaan, terwijl de kerkganger ook gaven kon afstaan in speciaal 
voor de wezen in de kerk geplaatste collecteschalen.^"* 

242 Zie voor de inschakeling van scholieren en geselecteerde choralen ook onderdeel 2 3, 31-35 
van dit hoofdstuk. 
243 OA 242, 10 september 1541. GA-W 2, fol. 86v, 12 augustus 1538; fol. 36, 30 januari 1539; 
fol 25 V , 10 september 1541; fol 29, 2 december 1541; fol 37, 30 april 1542.; fol 39v., 3 januari 
1544, fol 32, 21 juni 1549; fol 31, 3 oktober 1550; fol. 37, 18 februari 1551; Don, in zijn Inlei
ding op De Archieven der Gemeente Kampen, 11, p. XXII en XXIIl. 
244 Zo verklaart op 18 december 1542 schepen Gheert Morrhe aan de weeskinderen 25 goudgul
den schuldig te zijn, komend uit het testament van Geertgen Jans van Enschede, voor wier ziel de 
kinderen bidden zullen GA-W 2, fol 40v. Een aantal schenkingen van particulieren aan de wees
kinderen- GA-W 2, fol. 138; GA-W 2, fol 107 (schenking in het geval een weesjongen in Zwolle, 
Deventer of Emmerik wilde gaan studeren tot profijt van de stad Kampen), verder GA-W 2, fol. 
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Door ingrijpen van de magistraat verloor de fundatie in 1554 haar hoofdza
kelijk kerkelijke doelstelling. Van choralenconvict werd het een algemeen 
Weeshuis. Tot aan het moment van dit magistraatsingnjpen droeg de particu
liere zorg voor de wezen in de stad een sterk selectief karakter, had ze een litur
gisch hoofdmotieP''^ en vormde het eigen zieleheil voor de gevers een belang
rijke beweegreden.^"* Na 1554 bleven koorzang en het toezicht van de pastoor 
met betrekking tot het Weeshuis niettemin belangrijke factoren. De wijziging 
van het choralenconvict in een Weeshuis voor burgerkinderen veranderde in 
de bestuursstruktuur niets. De vroegere ordonnanties en reglementen bleven 
'sonder derogatie [opheffing] der lerster fundatie' gehandhaafd.^"'' De veran-

30v , fol 40, fol 42, fol 89 v , fol 94v , fol 98, fol 111, fol 1 Uv Het gegeven over de collecte
schalen in GA-W 2, fol 170, 5 maart 1556 
De H Kruismemorie stelde met ingang van 1539 iedere zondag 6 aalmoezen en porties aan de 
weeskinderen ter beschikking, in 1540 gevolgd door nog enige inkomsten GA-W 2, fol 29v In
gaande maart 1546 werd mt de memonebuidel ook een vaste dienstmaagd voor de weesscholieren 
onderhouden, fol 30v 
245 Kolman, 'De Latijnse School', 212 'De barmhartigheid van de rijke burgers had zich tot dan 
toe tot twaalf op school en zang geselecteerde wezen beperkt, omdat dat mededogen in eerste in 
stantie uit geestdrift voor de gregoriaanse kerkmuziek was voortgekomen De magistraat heeft het 
in de gegeven situatie noodzakelijk geoordeeld het huis zonder onderscheid op grond van oplei
ding, sexe of leeftijd "voer den alderarmsten, elendichsten ende troestelosen wesenkynderen" 
open te stellen ' Kolman spreekt op pagina 216 over 'de arme klerken die gaandeweg met de hele 
gregoriaanse sleurzang waren opgeknapt' en wat de rector voor deze koorknapen 'in hun belem
merd scholierenleven' allemaal deed 'om de nadelen van hun gespecialiseerd zangerschap zoveel 
mogelijk te elimineren ' Vanuit de rooms-kathoheke leer bezien, waren deze jongens uit het cho
ralenconvict bevoorrecht Want ze mochten dagelijks een God welgevallige dienst in zijn kerk ver
richten, een activiteit die valt onder de goede werken En ze hadden de mogelijkheid om later met 
een beurs eventueel tot priester te worden opgeleid Voor dit laatste doel werden ook schenkingen 
gedaan Juffer Geertruydt van der Straten schonk 8 goudgulden aan rente bestemd voor de arme 
klerken van Campen die in het fraterhuis te Zwolle wonen en ter schole gaan Bij nadere bepaling 
in 1553 werden ook de arme klerken uit Kampen die buiten het fraterhuis te Zwolle verbleven, in 
deze uitdeling betrokken De schenking had vooral het oog op de weeskinderen, want met name 
wie brieven van recommandatie van de rector of regent van het Soete Name Jesushuis kon tonen, 
werden bedacht GA-W 2, fol 31 
246 Onder hen is ook te rekenen de stichter Johan Evertsz Vlak voor zijn dood gaf hij aan Jacob 
Maler de opdracht tot vervaardiging van een drieluik In gesloten toestand veranderde dit in een 
tweeledige memorietafel voor hem en zijn ouders Deze triptiek moest een plaats krijgen in het 
oratorium, de bedekamer van het Weeshuis De wezen die dagelijks voor het zieleheil van alle wel
doeners van het tehuis hadden te bidden, zouden dit met de concrete memorietafel voor ogen ze
ker voor de stichter en diens ouders doen Door de memorietafel bleven de sterfdagen van de drie 
belanghebbenden in zichtbare herinnering en zouden deze nog eens extra kunnen worden bedacht 
Kolman, 'De Latijnse School', 214-216, geeft van deze triptiek-memorietafel een beschrijving 
247 Volgens Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 309, is het niet duidelijk of bij deze verandering 
van het choralenconvict in een algemeen Weeshuis voor burgerkinderen het toezicht aan de pas
toor onttrokken werd Maar uit een archiefstuk van tien jaar later, blijkt dat de pastoor nog 
steeds als toezichthouder van de wezen functioneert De pastoor stelt dan samen met twee provi-
soren van raadswege, de kerkmeester van de St Nicolaaskerk, de memonemeesters van de H 
Kruismemorie en de procuratoren van de huiszittende armen, gezamenlijk het college van wees 
meesters vormend, enkele bepalingen vast ten aanzien van het Weeshuis GA-W 2, fol 171, 31 ja 
nuari 1564 
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dering in een algemeen weeshuis verminderde de particuliere schenkingen 
niet "̂̂  In 1560 waren de wezen zo eng behuisd, dat zij hun zieken elders moes
ten verplegen Hetzelfde jaar werd de weeskinderen van stadswege toegestaan 
eenmaal per jaar de stad door te gaan om onder de burgerij huis aan huis te 
vragen om rogge, boter, vlees en andere benodigdheden '̂" 

Zorg voor bejaarden vond reeds in de veertiende eeuw plaats in de vorm van 
hofjes of vergaderingen, waarbij enige huizen ter vrije bewoning aan oude, 
arme mensen geschonken werden Deze 'vrijwonmgen' werden veelal in een 
particuliere stichting ondergebracht Over de voor-reformatorische periode 
van de zestiende eeuw zijn archivalia van heel wat vergaderingen bewaard ge
bleven '̂̂  Ook bij deze instellingen trad het stadsbestuur regelend op Voor
standers der vergaderingen werden door schepenen en raden benoemd en ont
slagen Ook werden ze aan bepaalde voorschriften gebonden In 1481 verbood 
het stadsbestuur zelfs de stichting van nieuwe vergaderingen zonder consent 
van de magistraat ^" De raad bezag of er genoeg fondsen aanwezig waren 

In het betreffende stuk worden aanvullende bepalingen voor het Weeshuis gegeven, waaruit 
blijkt dat bij toelating tot het Weeshuis koorzang nog steeds een belangrijke factor was Want op 
de bepaling dat alleen volle wezen zouden worden opgenomen, werd een uitzondering gemaakt 
voor jongens die direct bij de koorzang in de St Nicolaaskerk konden worden ingeschakeld Deze 
mochten worden toegelaten ook als ze half wees waren 
248 Voor testamentaire en ander schenkingen over de periode van 1554 tot aan de overgang van 
de stad tot de Reformatie GA W 2, fol 45v , 46, 48v , 49, 50v , 55, 60, 64, 83, 84v , 91v , 92v , 
119 125v 165v , 167v , GA A 767 
249 GA W 2, fol 170 v , regest 1583, 2 mei 1560, regest 1581, 8 februari 1560 
250 Kampen is in het bezit van het oudst bekende voorbeeld in Nederland van deze vorm van ar 
menzorg Het vroegste bericht dateert van 1350 Van Mierlo, 'De Vene Linde (of Boeckholts 
)Vergadenng te Kampen', 129 153, Grooten, Armenzorg te Kampen', 164 Over de voor refor 
matorische periode zijn archivalia bewaard gebleven van de volgende vergaderingen 1) Diepholts 
[Brants] Vergadering 2) Bethlehemsvergadenng 3) Bette van der Hoevenvergadenng 4) Kuynre 
torffvergadering 5) Dirk Neefkens of Schildersvergadenng 6) Hille Ridesvergadenng (waar 
schijnlijk identiek aan de Krusenvergadering 7) Uterwijcksevergadering 8) Watersvergadering 
9) Budelsvergadering GA G 190, fol 3v , regest 560, GA G 291, GA G 292, GA KK 13, GA KK 
93, GA A 251, GA A 262, GA A 861, regest 1604, OA 7, fol 25, RA 57, fol 174, RA 59, fol 109 
10) In I56I wordt rekenschap gedaan door mr Johan Geertsz , executeur testamentair van Jo 
hanna de Wilde, stichteres van nog een vergadering in de Oudestraat voor vier oude vrouwen OA 
2330 11) De Vene Linde (of Boeckholts)Vergadering Een op 4 september 1479 door Femme van 
de Linde 'om salicheit oeren seelen' bij testament gestichte vergadering voor 'vier armen heden' 
RA 54, fol 3 12) Busersvergadenng 13) Grete Cremersvergadering 14) Jan van der Wedenver 
gadering 15) Roversvergadering 16) Wittenvergadenng 17) Willem Volkmansvergadering 18) 
Voornevergadering 19) Weime van der Stratenvergadenng 20) Hendrik Westenbrinkvergade 
ring 21) Hans Mulertsvergadering 22) Herman Glauwenvergadering 23) Voysvergadenng 24) 
O L V Vergadering, geen particuliere stichting zoals alle voorgaande, maar beheerd door een 
godsdienstige vereniging, de O L V memorie Grooten 'Armenzorg te Kampen', 166 180 
251 'Vergaderinge d'armen [ ] dat men na dessen dage geenrehande vergadderinge van armen lu 
den bynnen der stadvrijheit stichten, ordineren off maken en sal tensij bij consent ende willen sche 
penen, rait ende meente voirsz [ ] Dan die vergadderinge voir dessen tijt in der stadvnheit gesticht 
ende gemaeckt moegen in weerden bliven, beholtlic dat dair met meer personen inne wesen sullen 
dan dair nu inne sijn ende dat men oic die Vergadeennge met en sal vermeeren' OA 242, fol 32v 
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Van bestaande vergaderingen mocht het getal proveniers niet worden uitge
breid. De voorstanders moesten aangifte doen van het overlijden der bewo
ners. Volgens Fasel een loffelijke maatregel, aangezien men uit eerzucht of om 
hemels loon er al te gemakkelijk toe overging een vergadering te stichten zon
der dat voldoende middelen voorhanden waren om het huis te onderhouden.^" 

Wat de bejaardenzorg betreft, kan nog gewezen worden op wat in onder
deel 3 van dit hoofdstuk vermeld werd inzake het St. Agnesklooster. Naar ei
gen opgaaf van de zusters hadden deze conventualen onder meer tot taak 'die 
[...] olden handtreyckinge doen'. En volgens de inventarislijst van klooster
goederen gemaakt bij het overgaan tot de Reformatie, wordt door de drie Cel-
lezusters van het St. Annaklooster opgave gedaan van de jarenlange verzor
ging van 'een olde vrouwe gênant Nysemoer'. 

Aan het eind van dit onderdeel gekomen, kan worden gesteld, 
1. dat parochiale hulpverlening aan personae miserabiles vrijwel geheel ont-
brak«3; 
2. dat wat de kloosters betreft slechts hulpverlening kan worden vastgesteld 
aan zieken en arme bejaarden en ook een enkele uitdeling aan armen in het al
gemeen. Voor het overige geldt, dat de kloosterlijke instellingen op het gebied 
van de armenzorg niet actief zijn geweest;"'* 
3. dat vele gegoede burgers testamentaire schenkingen aan de armen deden, 
verschillende vooraanstaande burgers vergaderingen voor in behoeftige om
standigheden verkerende ouden van dagen stichtten en dat een klein aantal ka
pitaalkrachtige personen een deel van zijn vermogen bijeenbracht in een fun
datie met het doel de jaarlijkse opbrengst van de ingebrachte goederen aan een 
bepaalde groep behoeftigen ten goede te doen komen; 
4. dat enkele broederschappen of memorién uitdelingen onder de huiszittende 
armen verzorgden; 
5. dat de werken der barmhartigheid ad pias causas verricht, de dogmatische 

252 Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 294. 
253 Op pastoorstoezicht over het Weeshuis en de bemiddeling bij het opstellen van testamentaire 
schenkingen na. Het recht van testamenten opstellen, kwam niet alleen de notaris, maar ook de 
geestelijke toe Volgens de tekst van diverse testamenten functioneerde de pastoor als medegetui-
ge en opsteller van uiterste wilsbeschikkingen. Wat betreft het recht van testamenten maken door 
geestelijken valt nog te wijzen op een archiefstuk waarin heer Chnstianus Wesselus, vicaris in de 
St. Nicolaaskerk van de officiaal te Deventer het recht ontving testamenten te maken voor gezon
den en zieken, zowel betreffende roerende als onroerende goederen. GA-G 289, regest 1500, 21 
augustus 1553 
254 Grooten heeft onderzoek verricht naar de tertiarissenconventen te Kampen en moest tot de 
conclusie komen, dat de devoten op het gebied van de armenzorg nimmer actief zijn geweest' 'Bij 
de poorten van de te Kampen gevestigde kloosters en kloosterlijke instellingen behoeven de armen 
niet aan te kloppen, daar deze gemeenschappen geen enkele activiteit op het gebied van de armen
zorg hebben ontwikkeld'. In genoemd artikel oordeelt hij, dat uit mets is gebleken, dat de Min
derbroeders, Brigittijnen en Brigitinessen en/of Augustinessen zich enige vorm van armenzorg tot 
taak hebben gesteld Grooten, 'Armenzorg te Kampen', 160, 201. 
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leerstukken van de verdienstelijkheid der goede werken en van de mogelijk
heid tot bemiddeling van de levenden voor de doden veronderstellen. Hierbij 
moet echter worden bedacht, dat de teksten van stichtingsacten en testamen
ten naar notariële traditie waren opgesteld, dat volgens deze geformaliseerde 
standaardteksten charitatieve activiteiten als armenzorg, ziekenzorg, wezen-
zorg en bejaardenzorg mede vanuit het eigen zieleheil werden gemotiveerd en 
dat uit dergelijke teksten dus geen uitsluitsel over de persoonlijke gemoti
veerdheid van de schenker-testateur valt af te leiden; 
6. dat het stadsbestuur armlastigen gedurende de late middeleeuwen alleen in 
tijden van grote voedselschaarste ondersteunde, wellicht uit angst voor sociale 
spanningen."' 
7. dat in de loop van de 16e eeuw de magistraat wel meer direct bij de georga
niseerde armenzorg betrokken werd, maar dat het stadsbestuur voor de door
voering van de Reformatie geen pogingen in het werk gesteld heeft om deze 
vorm van liefdadigheid werkelijk te verbeteren of doelbewust van stadswege te 
regelen."^ 

5. Stadsbestuur-economie-kerk 

De boven gesignaleerde regelgeving was een aspect van de vele bemoeienis
sen van het stadsbestuur met de diverse uitingen van het stedelijk leven. Dit 
stedelijk bestuur werd gevormd door een college van schepenen en raden, ook 
wel magistraat genoemd. In de zestiende eeuw bestaat het bestuurscollege ge
woonlijk uit achttien leden, te weten twaalf schepenen en zes raden. 

Bij beraad over belangrijke zaken werd een aantal burgers betrokken. Deze 
burgers, uit de vier stadsespels"' door de magistraat voor het leven gekozen, 
vormden samen de gezworen (ge)meente. Dit assisterend instituut, ontstaan in 
1373 en gefixeerd op 24 leden, bestond uit kapitaalkrachtige burgers. 
De werkzaamheden waren weinig omvattend. Het moest slechts goedkeuring 
geven in financiële aangelegenheden, bij verandering in het stadsrecht en in 
kwesties van oorlog en vrede. 

Onder de gezworen gemeente stond nog een kleine (ge)meente waarvan de 
leden afkomstig waren uit minder aanzienlijke families dan de leden van de 

255 Grooten, 'Armenzorg', 201 
256 Don, De Archieven der Gemeente Kampen, II, p XXIII heeft ongelijk wanneer hij stelt, dat 
er reeds in de voor-reformatorische periode een ontwikkeling naar een doelbewust geheel van 
stadswege geordende armenzorg merkbaar is Al tracht de magistraat de zich uitbreidende georga
niseerde particuliere hulpverlening onder controle te houden en treedt hij corrigerend op, van een 
door het stadsbestuur georganiseerde centralisatie en rationalisatie van de diverse hulpverlenende 
instellingen is eerst na de Reformatie sprake Fasel, 'De bestuurlijke verhouding', 293, 294, Groo
ten, 'Armenzorg te Kampen', 160, 202 
257 De stad en het haar omringend gebied waren onderverdeeld in administratief-juridische een
heden, wijken of espels geheten De verkiezing van de meentslieden, de organisatie van de burger
wacht of het heffen van belastingen gebeurde per espel De vier espels waren het Bovenespel, het 
Cellebroedersespel (Horstespel), het Broederespel en het Buitenespel 
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magistraat en de gezworen gemeente. Invloed op stadszaken had de kleine ge
meente nauwelijks. 

De verantwoordelijkheid voor het stadsbeleid berustte vrijwel geheel bij de 
gesloten magistraat en gezworen gemeente, een stadsoligarchie. Het bestuurs
systeem kende weinig doorstroming. In een situatie van economische recessie 
ontstond in 1519 vanuit gilden en burgerij verzet tegen het beleid van het stads
bestuur. Het gesloten college dat het hele bestuur in handen had, moest wor
den opengebroken.-^'* Een vrije verkiezingsprocedure van beide meenten, van 
waaruit vervolgens schepenen en raden zouden worden verkozen, diende de 
invloed van de burgers op de stadsregering te garanderen. Onder druk vond op 
8 januari 1520 tenslotte een vrije verkiezing van schepenen en raden plaats.^" 
De nieuwe magistraat zette echter in veel opzichten de oude politiek van de 
erfraad van voor 1520 voort. Vanaf 1522 werden de leden van de grote ge
meente weer door de magistraat gekozen en in de regeringslijsten treft men op
nieuw dezelfde namen aan.^'" 

De diverse werkzaamheden van het Kamper stadsbestuur waren, voor wat 
de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw be
treft, vastgelegd in het Olt Ordinarius. De benaming 'Ordinarius' was ont
leend aan de kerkelijke Uturgie. Een kerkelijk Ordinarius is een liturgisch 
hulpboek dat de officiële rituele codex van een bisdom bevat. De Kamper Or
dinarius in wereldlijke zin geeft een lijst van werkzaamheden van het stadsbe
stuur, een soort bestuurlijke agenda in de volgorde van een door kerkelijke 
feesten en hoogtijdagen gemarkeerde kalender. Deze ontlening alleen al geeft 
een nauwe relatie tussen wereldlijk en kerkelijk leven in het laat-middeleeuwse 
Kampen aan.^*' 

Ook nam het stadsbestuur aan kerkelijke processies deel.̂ *^ Hoogtepunt van 
het kerkelijk leven was de processie of openbare ommegang van het Heilig Sa
crament. Op Sacramentsdag 'dracht men dat Hillige Sacrament ende dat Hilli-
ge Cruse heeirliken om die stat. Die Ghilden dragen haer keeirsen; men singt 
op vier huecken van der stat een Evangelium en men luut heeirrliken'. Derge
lijke processies vormden een belangrijk deel van het openbare leven. De magi
straat nam er nadrukkelijk aan deel. Het stadsbestuur had precies vastgelegd 

258 Burgerij en gilden kregen aansluiting bij een grote oppositionele groep uit de kleine gemeen
te. Gezamenlijk legde men de magistraat een aantal eisen voor. 'cys af en broeck en weyden vrij'; 
'den arffraedt aff' Kronijk van Johan van Breda, 25-34. De drukkende accijnzen moesten wor
den afgeschaft, vnj gebruik van de stadsweiden werd geëist en de erfraad moest worden opgehe
ven Een uitgebreide klaagbrief over het wanbestuur van de zittende magistraat werd aan de 
landsheer-bisschop geschreven. OA 286. Van Kalveen, Het bestuur, 371-387. 
259 Aanvulling op de Kronijk van Johan van Breda, VORG 1864, 34 e.v. 
260 Don, Inleiding op De Archieven der Gemeente Kampen, I, p. VII-X. 
261 Liber Diversorum C (Foliantl), Olt Ordmanus, OA 11 De tekst werd uitgegeven door Al
berts, De Ordinarii van Kampen Voor de Ordinarius in kerkelijke zin. Nolet, Kerkelijke Instellin
gen, XI, par. C 
262 De Ordinarius Antiquus geeft aan, dat burgemeesters, schepenen en raden ambtshalve bij 
wel veertig processies per jaar meetrokken door de stad. OA 306, fol. 11 r. 
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wanneer ze de processies vanuit de St. Nicolaaskerk zou volgen.^" Na afloop 
van de mis diende liet stadsbestuur zich officieel bij de kerkelijke autoriteiten 
aan. Met een gezamenlijke maaltijd werden sommige processies besloten. 

Eén van de verordeningen in de bovenvermelde Olt Ordinarius was, dat op 
Sacramentsdag ook de gilden moesten deelnemen aan de processie. Dat de 
stad veel gilden telde, kan uit de bepaling zelf worden opgemaakt. Er wordt 
een opsomming van 19 gilden gegeven: 'Aldus pleghen de ghilden oir keerssen 
dragen. Item de smede, de schoemekers, de tymmerlude, de pelsers, de cupers, 
de lynnenwevers, de wollenwevers, de vulres, de backers, de kremers, de trip-
mekers, de brouwerknechte. Santé Jacobsghilde, de corfmekers ende vis-
schers, de schroders, de schutten, de Rijnscippers, die coiplude mitter cog-
gen'. Deze opsomming werpt tevens licht op het karakter van de nijverheid in 
het laat-middeleeuwse Kampen. Want naast een aantal zuiver lokale am
bachtsgilden zoals de smeden, de schoenmakers, de timmerlieden en de bak
kers, wordt ook een aantal op de export gerichte gilden genoemd, met name 
uit de textielsector: de lynnenwevers, de pelsers (waaronder ook de bontwer
kers ressorteerden), de wollenwevers, de vulres (met naast de volders ook de 
drapeniers) en de schroders (kleermakers).^" Van handel en scheepvaart getui
gen het kremersgilde, het Rijnschippersgilde, het St. Jacobsgilde en het gilde 
'van die coiplude mitter coggen'. Door specifieke wetgeving van de zijde van 
het stadsbestuur werden de belangen van zowel kooplieden als ambachtslieden 
beschermd. Keuren werden uitgevaardigd waarin uitoefening van de verschil
lende beroepen nauwkeurig was geregeld.-^" Het stadsbestuur beschermde zo
wel het economische leven in de stad als de handelsbelangen naar buiten. Voor 

263 OA306, fol. 11. 
264 Het St. Jacobsgilde is het Dragersgilde GA-KK 68, stichtingsacte van een officie van twee 
missen per week ten behoeve van het St. Jacobsgilde, 28 sept 1482 In dorso- 'dragersmisse'. 
Naast de in de Ordinarius vermelde gilden was in de textielnijverheid ook nog sprake van het La-
kenverversgilde OA 2185, Ordonnantie op het Lakenverversgilde, 13 februari 1478 Verder valt 
voor de zestiende eeuw nog te vermelden het gilde van metselaars, steenhouwers en beeldsnijders. 
OA 2186, Ordonnantie op dit gilde, 15 februari 1508; en het St Lucasgilde waarin onder meer de 
boekverkopers en drukkers waren verenigd GA-KK 77, 17 januari 1526 Voor de zestiende eeuw 
komt daarmee het totaal aantal gilden op 22. 
265 Volgens diverse gildeordonnanties verleende het stadsbestuur aan de leden van het betreffen
de gilde een arbeids- en bedrijfsvergunning, 'gratie en vrijheit', dus verlof om in de stad hun am
bacht uit te oefenen met uitsluiting van wie geen lid van het gilde was De gildemeesters waren ver
plicht ieder jaar op het stadhuis te verschijnen om er een eed af te leggen dat het gilde 'gene verga-
dennghe en overdrachte to maken der stat ende oren burgheren teghens gaende' Verder moest 
het gildebestuur alle keuren ter goedkeuring voorleggen aan de burgemeesters De magistraat stelt 
van de gildeordonnantie zonder meer: 'dese punten voirnoemt [ ] en brief sal altijt staen ende 
duren tot onsen verbeteren'. Te Kampen viel de gildemacht dus volledig onder het oordeel van het 
stadsbestuur. Door middel van de keur trachtte de magistraat een protectionistisch en monopolis
tisch systeem op te bouwen waarin de eigen nijverheid en handel zoveel mogelijk gewaarborgd 
werd Dit streven is voor de zestiende eeuw duidelijk af te lezen uit de ordonnanties die begin 1520 
werden uitgevaardigd. Zie de 'Ghildebnef van den Lijnen Ampte, 29 maart 1520' OA 2190. Deze 
gildebrief staat model voor de gehele eigen textielnijverheid. In de ordonnanties op het Wollewe-
versgilde, het Volders- en Drapeniersgilde komt dezelfde opzet voor. OA 2184; OA 2191. 
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het zestiende-eeuwse Kampen, met een globaal inwonertal van 8.00(F'', was 
dit des te meer nodig, want de economisch goede tijden waren echt verleden 
tijd.^*'' Sinds midden vijftiende eeuw had Kampen z'n leidende positie als han
delsstad steeds verder verloren zien gaan.^'* De Kroniek van Johan van Breda 
omschrijft deze teruggang van de Kamper economie tot op 1520 als volgt: 'bij 
selige biscop Davids [van Bourgondie] tijden doe was de stat Campen ver
noemt voer ene rieke stat, dat ons nu seer veer is to soken, [...]. God de Here si 
et gheclaget, De mach het beteren. [...]. Wij hebben enen stat de is nennghe-
loes'.^*' Hoewel de IJsselsteden in de 16e eeuw economisch door de steden van 
Holland steeds meer werden overvleugeld, wisten ze samen toch nog geruime 
tijd iets van de oude welvaart vast te houden. Kampen vormde namelijk met 
beide andere IJsselsteden Zwolle en Deventer een driestedenverbond dat bin
nen het gewest een bevoorrechte positie met bepaalde rechten innam.™ Voor 
een goed begrip van deze stedenbond het volgende: Het Oversticht was samen
gesteld uit drie territoria, landschappen of kwartieren, te weten Vollenhove, 
Salland en Twenthe. De drie IJsselsteden hadden een sterk economisch en po
litiek overwicht op het platteland van deze drie landschappen. Kampen was 
hoofdstad in het kwartier Vollenhove, Zwolle in Salland en Deventer in Twen-
the. Naast het landsheerlijk gezag van de bisschop vormden de drie IJsselste
den de bindende kracht van het Oversticht. Hun stedenbond, gebaseerd op 
verdragen uit 1375, 1382 en 1452, vormde de kern van de Staten. Deze Staten 

266 Volgens Rijpma en Ramaer bedroeg het aantal inwoners in de vijftiende en zestiende eeuw 
12 000 tot 14 000 Rijpma, De ontwikkelingsgang van Kampen tot omstreeks 1600, 34, 35, Ra
maer, 'De middelpunten van bewoning in Nederland', 16, 23-25 Over deze opgaaf zijn twijfels 
geuit Van der Vlis, 'De bevolking van Kampen', 12, komt via de verhouding tussen de totale be
volking en het aantal weerbare mannen tot een minimum van 6 120 en een maximum van 8 440 
Op grond van de vuurstedetax, waarvoor ieder huis werd aangeslagen, concludeerde Reitsma, 
Centrifugal and centripetal forces, 15, tot een inwonertal van 8 104 voor het einde zestiende eeuw 
Vanuit verschillend uitgangspunt benaderen de opgaven van Reitsma en van Van der Vlis elkaar 
dicht Een schatting van het inwonertal van ongeveer 8 000 gedurende de zestiende eeuw is dus re
delijk 
267 Omstreeks 1450 bezat Kampen als handelsstad al niet meer de hegemonie over de Zuiderzee 
Omstreeks 1500 was de verschuiving van het economisch zwaartepunt van oost naar west vol
tooid De Gelderse oorlog van 1510 en een twee jaar durende handelsoorlog met Zwolle in 1520 
droegen eveneens bij tot een stagnerende economie 
268 Zie voor de economische achteruitgang van de stad Moulin, 'Herinneringen en aanteekenm-
gen', 1-38 Tamse, 'Bijdrage tot de economische geschiedenis van Kampen', 204-279 Rijpma, De 
ontwikkelingsgang van Kampen lot omstreeks 1600 
269 Kronijk van Johan van Breda, 44 
270 Al kwam door een handelsoorlog in 1520 tussen Kampen en Zwolle de driestedenbond in de 
crisis, het tijdelijk karakter van deze onenigheid geeft de Kronijk van Johan van Breda, 99 e v , 
aan dat Zwolle wil met Deventer en Kampen 'op de vereninge en verbontenisse accordeert, [ ], 
soe hebben wij ons nu op 't nye mit malcanderen verbonden, geloefft en gesekert, laven en zeke
ren [ ] d'ene den anderen nummermeer to verlaten, dan alle tijt bij eene to blijven' Over de 
driestedeneenheid het het Kamper stadsbestuur zich later in gelijke zin uit 'Dat gelijck wij met 
den van Deventer en Swolle in een rynck an malcanderen hangen ende verknuppet synt, dat oeck 
de politische regiringe unser stat met dese selve twe steden vergelijcket worde' OA 97 
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waren de colleges van standenvertegenwoordigers uit de drie territoria van het 
gewest. Van de drie maatschappelijke standen, geestelijkheid, adel en burge
rij, waren alleen de laatste twee in de gewestelijke Staten vertegenwoordigd. 
Afgevaardigden van deze beide standen vergaderden onder de naam 'ridder
schap en steden'. De adel speelde een ondergeschikte rol. Het maximaal aantal 
edelen in de zestiende eeuw ooit naar een Statenvergadering verschreven, was 
70, maar gewoonlijk compareerde nauwelijks de helft van dit aantal.^" Daar
tegenover namen de drie IJsselsteden een bevoorrechte positie in. Gedeputeer
den van de drie IJsselsteden hielden voorvergaderingen te Windesheim. Daar 
bepaalden ze zoveel mogelijk hun gezamenlijk standpunt ten opzichte van de 
zaken die in de Statenvergadering, de zogenaamde landdag van ridderschap en 
steden, behandeld zouden worden. Door deze gezamenlijke opstelling beheer
sten de drie IJsselsteden de Staten.^'^ De economische eenheid tussen de drie 
IJsselsteden kwam onder meer tot uitdrukking in een voor de Nederlanden 
uniek driestedenmuntverdrag. Driestedenmunten werden geslagen over de pe
riode 1479-I588."3 

De hierboven vermelde stedelijke bepaling dat de gilden op Sacramentsdag 
moesten deelnemen aan de kerkelijke processie, demonstreert nauwe samen
hang tussen stadhuis, economie en kerk; als zodanig een algemeen bekend ver
schijnsel. Over de gilden te Kampen zijn slechts een beperkt aantal archivalia 
bewaard gebleven, waaronder diverse stedelijke ordonnanties op de afzonder
lijke gilden. Daarin komt de verhouding stadhuis-gilde-kerk nader uit. Een 
aantal gegevens laten we hier volgen: 
- De gildenmeesters van de smeden zullen bij 'alle santhen hillighen zweren' 
en bij overlijden van een gildebroeder zullen 'alle die in 't ghilde sijnt toe kerc-
ke koemen [...] thent die commemoracie gedaen is [...] in 't horen die misse'. 
Ook zullen zij 'mitter processien gaen'. 
- Voor leden van het kleermakersgilde gold bij absentie een boete van I pond 
waskaars, 'alsmen Onsse Lyeve Vrouwe ommedraghet op Kermisdach en op 

271 Haga, 'Ridderschap en Hoveluden', 53 Zeker ten aanzien van het kwartier Vollenhove, 
waarin Kampen domineerde, geldt dat de positie van de adel er niet sterk was Want van de in to
taal 78 edelen van Overijssel kwamen er maar acht uit het kwartier Vollenhove Door huwelijken 
tussen prominente burgers uit de drie IJsselsteden, die zich verbonden met leden van de platte-
landsadel, werd het stedelijk domineren in de Statenvergadering nog versterkt Reitsma, die de 
positie van de zestiende eeuwse adel in de Staten onderzocht, gaf als zijn conclusie: 'As a class, the 
nobles of Overijssel played a very minor role in the regional States throughout the 16th century'. 
Centrifugal and and centripetal forces, 20, 21, 27, 30 
272 Overwicht van de drie IJsselsteden blijkt eveneens uit 
- Bestuursactiviteiten van de burgemeesters van Kampen en Zwolle in Mastenbroek De burge
meesters uit beide steden hielpen regelmatig het bestuur van Mastenbroek 
- De benoeming en positie van de drosten Namens de bisschop waren de drosten de centrale 
functionarissen in het bestuur over het platteland Er was er een in elk van de drie kwartieren De 
bisschop benoemde deze drosten, maar daarbij was uitdrukkelijke toestemming van de drie 
hoofdsteden vereist Eijken, 'De Staten in wording', 7 e v , Van Kalveen, Het bestuur, 408, 409. 
273 OA 2163-2168 en OA 2172; Fortuyn Droogleever, 'Driestedenmuntslag', Cost Jordens, 
'Munt van Deventer, Kampen en Zwol', 82-84. 
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des hiUigen Sacramentsdach, wie alsdan nyet en komt, offte Onsse Lyeve 
Vrouwe nyet nae en volghet'. 
- Het gilde van de timmerlieden zal 'altijt ten mynsten twe eerlicke toertsen 
tot verluchtynge des weerdighen hillighen Sacraments onderholden'. 
- Het bakkersgilde heeft 'oeck eenen schone godesdyenst in der kercken [...] 
tot profijte ende nutticheyt des altaers'. 
- Verder is het metselaarsgilde 'een scoen werck in der kercken beghonnen 
[...], 't welcke wij oick gheerne vollencoemen ter eere Godes ten guden doene 
hadden [...] tot verbeterynge des altaers'. Een acte van overeenkomst tussen 
de collatoren van het altaar van Lazarus en Maria Magdalena en de gildebroe-
ders van het St. Lucasgilde bepaalde, dat dit gilde op genoemd altaar misdien-
sten mocht doen houden.™ 
- Een dergelijke overeenkomst van 31 december 1508 geeft het gilde van tim
merlieden en kistenmakers de beschikking over het altaar van O.L.V.-in de 
Zon."5 
- Het linnenweversgilde droeg aan schutspatroon St. Severus een altaardienst 
op van twee missen per week; de Wolwevers hielden diensten op het St. Alde-
gondealtaar; het schippersgilde had een eigen altaar St. Annen; het schoenma-
kersgilde deed missen op het altaar Divae Virginis; het St. Nicolaasaltaar werd 
verzorgd door het gilde van de kooplieden.^'^ 
- Missen werden wel omschreven met de naam van het gilde dat deze missen 
onderhield. Zo werden voor het St. Jacobsgilde of Dragersgilde twee missen 
per week gelezen door de vicaris van het altaar van de 11.000 maagden, de zo
genaamde Dragersmis."^ 
- Ook altaren werden wel aangeduid met de naam van een gilde dat daar een 
officie had, het Weversaltaar"*, 
- Gilden werden genoemd naar hun beschermheilige. Het linnenweversgilde 
heette ook wel het St. Severusgilde. Verder komen in de stukken onder meer 
voor het St. Paulusgilde van de korvemakers, het St. Jacobsgilde van de dra
gers, het St. Annengilde van de schippers, het St. Lucasgilde van boekbinders 
en drukkers. 
- Toestemming tot het houden van gildediensten op een nieuw of bestaand al
taar lag in handen van de magistraat. Zo maakten schepenen en raden op 15 
februari 1508 een oorkonde op, dat de beeldsnijders, steenhouwers en metse-

274 GA-KK77, 17 januari 1526 
275 NA Fam, Archief Van Ingen, 4, 31 december 1508. 
276 OA 2190, Ghildebnef van den Lijnen Ampte, 29 maart 1520 'ende tot verbeteringhe des al
taers ende dat nu van des ghilden wege voirn[oemt] ter weken twe missen sal laten geschyen op Set 
Severusaltaer in Set Nyclaeskercke als sij van oldes pleghen te doen' 'Vicaria Aldegundis [ ] ad 
altare die wolwevers, Altare sanctae Annae sadolitium nautarum. Altare divae Virgims habet sa-
dolitium sartorum. Altare sancti Nicolai habet sadolitium mercatorum' Acta visitalionis, 192, 
202, 203 
277 Stichtingsacte van dit officie, 28 september 1482 GA-KK 68 
278 GA-KK 70, 30 april 1550 
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laars hen verzocht hadden toe te staan dat ze een gilde vormen ter ere Gods en 
de vier martelaren tot 'vercierheyt' van het altaar van Simon en Judas en Ag
nes m de St. Nicolaaskerk.™ 
- Dat kerk en economie ook op andere punten relaties hadden, blijkt uit de 
gildekeuren inzake de heiligendagen. Tal van zulke dagen hadden directe in
vloed op het ambacht. Ze legden het werk stil.̂ *" 
- Reeds werd gewezen op bepalmgen ter beperking van concurrentie vanuit de 
kloosters. Een klooster dat bijvoorbeeld toestemming tot het weven van linnen 
had, mocht niet meer dan vier weefgetouwen hebben.^*' 

Al deze gegevens illustreren de nauwe verstrengeling van kerk, economische 
gilden en stadsbestuur binnen de reUgieus geladen stedelijke samenleving. Ze 
maken samen duidelijk, dat de gilden ter ere van hun heilige patroon of voor 
gestorven gildeleden in meerdere kerkgebouwen binnen de stad, hetzij op een 
eigen gildealtaar of op een reeds bestaand altaar met toestemming van het 
stadsbestuur tal van misdiensten onderhielden. Vanwege de vele heiligendagen 
en de kloostergewijze samenlevingsvormen bestond er stedelijke regelgeving 
met het oog op de gilden. En achter hun gildevaandels liepen gildebroeders in 
één Sacramentsoptocht mee met pastoor, kapelaans, monniken en leden van 
het stadsbestuur. 

6. De invloed van de kerkelijke devotie op het openbare en persoonlijke leven 

Dat het rooms-katholieke geloof het openbare en economische leven raakte, 
is duidelijk. Binnen de muren en poorten van de stad leefden de mensen temid
den van kerkgebouwen, kloosters en kapellen. Over heel het kerkelijk en bur
gerlijk samenleven in Kampen waakte, naar men zei, het beschermend oog van 
St. Nicolaas. Aan deze schutspatroon van kooplieden en zeevarenden was de 
hoofdkerk van de stad gewijd. De St. Nicolaas beheerste het stadsbeeld, het 
koopliedengilde had aan zijn beschermheilige een altaar gewijd^*^ en op het 
schutblad van de kerkmeestersrekeningen stond een smeekbede tot hemelse 
voorspraak: 'Sancte Dei presul Nicolae, te venerantes protege, namque credi-
mur tuis precibus nos semper esse salvandos [...]. Ora pro nobis sancte pater 
Nicolae, ut digni efficiamur promissionibus lesu Christi [...]. Amen.'^" 

279 OA 2186, 15 februari 1508 Nog zo in 1575 'Vicaria sanctorum Simonis et Judae [ \sodali-
tii latomorum' Acta vmtationis, 201 
280 'Item sij sullen vyeren alle dy hylighe daghe die dy hylighe kerc sie gebyet tot vyere en des hy-
lighe avondes bij gene kersen ofte geluchte to weve' OA 2190 Werd iemand op een heiligen-
avond toch al wevend bij kaarslicht of luchter betrapt, dan was de boete 4 pond voor de stad en 2 
pond voor het gilde Deze verhoudingsgewijs geringe boete doet regelmatige overtreding vermoe
den 
281 Zie onderdeel 3 1, 47 van dit hoofdstuk 
282 'Altare sancti Nicolai habet sodalitium mercatorum [ ] Solebant jubere celebrari domimcis 
et festivis diebus missas et pro tempore' Acta visitatioms, 203 
283 OA 1331, Rekeningen kerkmeesters St. Nicolaaskerk 1526-1571. 
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In de kerkgebouwen spraken altaren, beelden en taferelen hun gewijde taal 
Gebrandschilderde ramen brachten bijbelverhalen en heiligenlegendes tot le
ven Een geur van wierook^^^hing tussen de zuilen. Jongensstemmen in koor
zang vulden de gewelven. Door de parochiegeestelijkheid, vicarissen en alta-
risten werden op tientallen altaren m het koor, in de zijbeuken van kerkgebou
wen, in afzonderlijke kapellen, in gasthuizen en in kloosters wekelijks enkele 
honderden missen opgedragen Daaronder hoogmissen, missen door bijzon
dere stichters ingesteld of door broederschappen en gilden verzorgd, huwe
lijks- en begrafenismissen Van dit cultische complex kan geen compleet beeld 
meer worden gegeven *̂̂  Vatten we echter alle gevonden gegevens over de we
kelijkse misviering samen, dan wordt duidelijk, dat in de Kamper kerken, 
kloosters en kapellen in totaal iedere week minstens 249-254 missen werden 
opgedragen, waarbij tenminste 81 keer een celebrant betrokken was *̂' 

Hoe devoot voltrok zich temidden van al dit heilige het alledaagse leven'' 
Klokgelui van kerken, kloosters en kapellen gaf aan hoever ieders werkdag 

was verstreken De gilden onderhielden in de kerken hun altaardiensten, waar
bij de gildebroeders, zowel de gewone ambachtsman als de rijke koopman, 
aanwezig was Wie lid van een geestelijke broederschap was, kwam op gezette 
tijden de memoriepriester in functie tegen Wie ziek in een gasthuis lag, wist 
dat er in de gasthuiskapel voor hem misdiensten werden opgedragen Wie be
middeld was, kon aan allerlei instellingen giften ad pias causas vermaken 
waarvoor kerkelijke toezegging van zieleheil gold. Wie arm was, kon naar uit
delingen bij de kerkdeuren gaan Biecht en sermoenen wezen de Kampenaren 
op 'imitatio Christi', op deugdzaam leven. 

Clerus en leken woonden de jaarlijks terugkerende plechtigheden op de 
grote kerkelijke feestdagen bij De openbare functie van de kerkelijke pro
cessie was groot Dit blijkt ook uit het feit dat men in processies reageerde 
op allerlei politieke situaties Zo werd op 29 juh 1565 het Sacrament door de 
stad gedragen 'omme Godt t' bidden, dat Con Mat [Fihps II ] victorie te
gen den Turck mocht hebben' ^" En toen m 1557 het Franse leger bij St 
Quentin werd verslagen en de Franse veldheer gevangen genomen werd, 
schonk men een herenpond aan de 'muzijkers, dat sie om der stadt in der 
processien gesongen hebben, als men Godt den Heren dancte van der victo-
rien, als die connestable ende die Rijngreve gefangen worden' *̂* Het gehele 
kerkelijke apparaat werd bij grote processies gemobiliseerd Priesters zowel 

284 'betaelt Jacob Ketelbuter dye wirooksvatte to repeneren' OA 1331, onkostenpost uit 1539 
285 Een indruk van het aantal misdiensten dat voor de Reformatie wekelijks te Kampen gehou 
den werd, geeft BIJLAGE I De daar vermelde aantallen geven een minimum aan 
286 De berekening vond plaats met behulp van gegevens uit de diocesane visitatierapporten van 
15 juni 1571 en van 8 mei 1575 Acta visUatioms, 24 41, 192 209, met aanvulhng uit enkele andere 
bronnen GA KK 268, regesten 679 en 680, GA KK 309, regesten 746 en 756 In deze opgaaf zijn 
niet opgenomen de aantallen van van het St Michielsklooster, het St Agnietenconvent en het 
Minderbroedersklooster Preciese gegevens hierover ontbreken 
287 OA 439, stedelijke rekeningen 1565 
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als scholieren van de Bovenkerk en Buitenkerk werden ingeschakeld. In op

tocht trok men via de Oudestraat van het eerste naar het tweede kerkge

bouw. In de O.L.V.kerk gearriveerd, 'aldaer gesongen Regina celi, en van

daer omgegaen. En die mysyckers songen jn der processie 3 of 4 montetten'. 
Weer terug in de Bovenkerk zongen de paters Te Deum, 'en men spoelde op 
't groete orgell en oick die gantse misse doer'. Centrum van heel de plechtig

heid was iedere keer weer het 'weerdige hillige sacramente'.^**' Op een draag

altaar werd dit in de optocht meegevoerd: 'dye engele dye op et huisgen 
staet' daer men dat hyllyche sacrament under draget omme dye stat'.^'" De 
optocht door de stad was een openbare demonstratie van de lichamelijke 
Christus in broodgedaante. Het ging in het collectieve ritueel om publiek 
'veoir Dieu'.^" 

Adoratie van het afgebeelde is er niet alleen rond het altaarsacrament, maar 
ook rond het beeld; 'Ecce Homo' bijvoorbeeld.^'^ In kerken, gasthuizen en 
kloosters bevonden zich vele taferelen en beelden van heiligen. Ze golden als 
medium waardoor men bovennatuurlijke bijstand afsmeken kon. Enkele 
voorbeelden voor wat de St. Nicolaaskerk betreft: 'Een schilt, van dat onse 
Heve Here in den tempell onder den doctoren geseten hef ft ' ."' Binnen de kerk

meestersrekeningen komen in een aantal onkostenposten gegevens voor over 
een veelheid aan beelden en taferelen in de parochiale hoofdkerk: een schild 
met daarin 'dye hystorie van den hilligen drie konyngen; een beltenysse van 
goh boerduert Onser Liever Vrouwe; decollatie Johannis; Ecce panis angelo

rum'; twee zilveren bisschoppen; 'Sanct Ursula; twee Engehgens; an silver to 
Sancte Bonifacius arm; Henrick byldesnijder gegeven 4 claesgens van een Ju

das toe schnijden; Henrick bildesnider van engelle to reparieren; Henrick bil

desnider van den predicstoel to renoveren und makede 2 nye standebilden und 
ettelicke renoverett; Claes bildesnider; boven meister Gysebert altaer dat aen

sygt van Sancte Jan verbacken; Jacop Ketelbuter als van soldyren unde maken 
dye vleugel van dye engele'."■* In het Digestum Vetus wordt gesproken over 
een houten beeld aan het gestoelte voor het Aller Zielenaltaar."' In het koor 
van de andere parochiekerk stonden ter verering van de vroegere patronen van 
deze kerk, twaalf apostelbeelden."' Uit een bekentenis van 1468 blijkt dat er 

288 OA431, stedelijke rekeningen 1557. 
289 Een processie op 19 april 1551 wordt beschreven in de Kronijk van Johan van Breda, 146. 
Een uitvoerige beschrijving van de processie op Palmzondag en de bijdrage van de bedevaarts

broederschap der Jeruzalemgangers daarin geeft Kolman, 'De pelgrims van Jeruzalem', 186 200. 
290 OA 1331, rekeningen van de kerkmeesters der St Nicolaaskerk over 1533. 
291 Veoir Dieu was voor het opgeheven sacrament de gangbare term. Huizinga, Herfsttij der 
Middeleeuwen, 218, 219 
292 OA 1331, kerkmeestersrekenmgen St Nicolaaskerk, anno 1532. Afrekening met Loy Frese, 
"dat hije mij id ijser ingoet baven 'Ecce Homo"'. 
293 Nanninga Uitterdijk, 'Inventaris van misgewaden', 34 
294 OA 1331. 
295 OA 8, fol. 37, regesten 233 en 234. 
296 FehTmann, Katholiek Kampen, 5. 
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in de O.L.V.-kerk ook een beeld van 'Sanct Athonys' stond opgesteld met een 
offerblok er voor.-^''' Ook in gasthuizen en kloosters bevonden zich afbeeldin
gen. Er stond een beeld op het altaar in de kapel van het St. Catharinagast-
huis.^'* In de kerk van het convent te Brunnepe bevond zich een Mariabeeld 
met zilveren loofwerk en parels.^'' In het Agnietenconvent werden in 1423 
beelden van het H. Kruis en de H. Maagd geplaatst.^™ De laat-middeleeuwse 
Kampenaar stond dus oog in oog met allerlei heilige voorwerpen. 

Relikwieverenng nam een belangrijke plaats in de devotie in. Hoofdreliek 
was een stukje van het houten Christuskruis. Het werd bewaard op het hoog
altaar van de St. Nicolaaskerk m een holte van een groot zilveren kruis. Rond 
het heilige hout was een cultus opgebouwd: 'Een hoechlijcke misse van den 
hillygen cruse op ten hogen altaer voer dat gebenedijde holt des levendyge cru-
sis Christi, eerlijcken bewaert in een silveren vergulden cruce'.'"' 

Dat het persoonlijke en huiselijke leven door het kerkelijke geraakt werden, 
blijkt alleen al uit de vele schenkingen, testamenten ad pias causas en het be
heer van altaarofficies door particuliere collatoren.^"^ De kerkleer bracht ech
ter wel mee dat de zekerstelling van het persoonlijk zieleheil hoofdmotief kon 
zijn. 

Het godsdienstige bepaalde ook het interieur van de particuliere woning. 
Een inventarislijst van een drapenierswoning uit 1565 getuigt daarvan. In het 
hoofdvertrek bevond zich 'een cleyn hilhgen tafelken op 't trysoer'. In de ka
mer stond verder 'een Marienbeeltken'.^"' In een wat kleiner vertrek van de
zelfde woning hing 'een hilligentafel boven die camerdoere'. Behalve dit reli
gieuze paneel hing er nog 'een hilligentafel an den schoorsteen'.''" 

Ook de huisbibliotheek werd mede bepaald door het reUgieuze leven. Leken 
lazen allerlei godsdienstige lectuur. Gerrit van Delden had een Testament en 

297 O A 8, fol 64v regest 460 
298 OA 9, fol 147v 
299 OA 8, fol 26v , regest 143 
300 BIJ die gelegenheid stelde de bisschop van Utrecht een aflaat in van 40 dagen voor wie ter ere 
van het H Kruis en de H Maagd bepaalde oefeningen van godsvrucht verrichtte. GA-KK 211, re
gest 169 
301 GA-A 169. 
302 In de diocesane Acta visilalionis uit begin van de jaren zeventig komen nog de volgende parti
culiere collatoren voor Agnes van der Heel en Henrica then Water, de familie Hackforden, Si
mon Glauwe Geertsz , schepen Lodewich Voorne, Albertus then Toern, Margaretha Schellers, 
schepen Godefndus ten Indick, Ehzabeth Voorne, Jutta Benier, Lubbe Hoppenbrouwer, Jacobus 
de Leghe, Aleydus de Westerens, Goswinus van der Schere, familie van Dompseler, Jacobus 
Kuynretorff, Johannes Schwarkoen, Van Erp, familie Van den Vene, familie Mulert, Fenna de 
Coenen, uxor Arnoldi van Borkom cum duobus aliis. Peter Warnersz , Fredericus van Vorden 
cum uxore, schepen Ottonis Tengnagel, uxor Arent toe Boecop, Symon Lambertsz 
303 Het beeldje heeft een brede kerkelijke context, zie het Register, trefwoord 'Maria' Het tota
le mariale programma heeft als kern de verering van Maria als uniek Orante 'trysoer' = tntsoor 
= buffet Verdam, Middelned. Handw 6 ,618 
304 Nanninga Uitterdijk, 'Inboedel van een drapemer te Kampen, 1565', 87, 88. 
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een prekenbundel in huis. Albert van der Kuerbeecke was in het bezit van een 
Mattheusevangehe. Hij bezat ook een passieharmonie 'Passio secundum qua-
tuor Evangelistas', geschreven door de Kamper priester-rector Caspar Hol
st ech. Verder had hij een prekenbundel getiteld 'Praecationes Biblicae Sancto
rum patrum illustriumque virorum et mulierum utriusque Testaments. Schepen 
Henric van Ens was eigenaar van een Psalterium. De weduwe van doctor Golt 
had een parafrase op de brieven van Paulus en een Novum Testamentum in 
huis. Schepen Arent toe Boecop was eigenaar van een verklaring op de Psal
men. Schepen Jasper van Breda bezat een verklaring op de Evangeliën en de 
Brieven. Schepen Gheert Glauwe had een Nieuw Testament in het Grieks. Hen-
riek van Wilsem bezat een Biblia Sacra uit 1523. Schout Claes Witte had behalve 
een Psalterium, een prekenbundel en diverse meditaties in huis. Schepen Gor-
gien Haersolte had een Nieuw Testament in zowel het Latijn als in het Grieks en 
ook een Johannesevangelie. Henricus van der Hoeven bezat onder meer een 
'homiharium de tempore et de Sanctis'. Uitgaven van heel wat kerkvaders kwa
men in de boekenkasten van particulieren voor. De huisbibliotheek van particu
lieren bevatte dus een veelheid van godsdienstige lectuur: bijbels, bijbelboeken, 
commentaren, parafrasen, homilien, prekenbundels, meditaties; een schat aan 
informatie over de periode vanaf de bijbeltijd tot in de eigen zestiende eeuw. De 
eigenaren waren meestal gegoede burgers en gestudeerden.^"' 

Bijbelse gegevens waarover in de kerk werd gezongen en gepreekt, komen 
we niet alleen in de particuliere woning van een drapenier tegen. Het tafereel 
van Isaaks Immolatie, symbool van persoonlijke en gezinsdevotie, krijgt als 
godsdienstig toneelspel z^n plaats in het openbare leven: 'Gegeven Thomas Jo-
hansz., rector van die Bovenschoele, dat hij met sijn scholiers alhier boven op 
te raidtkamer voer schepen en de raidt agierde van Abraham, hoe hij sijnen 
enigen soene Isaak offeren woldde'.'"* 

Klonk in het devote complex van rond 250 missen per week, van koorzang, 
orgelspel, sermoenen, beelden, wierook en kaarslicht rond het heilig Sacra
ment geen enkele dissonant? Werkte het permanente 'veoir Dieu' niet een ze
kere gewenning, een profanisering in de hand? 

305 De opgaaf is een bloemlezing uit een geheel van 34 op het stadhuis in 1570 ter zuivering inge
leverde gedeelten van bibliotheken OA 2261 
306 OA 442, stedelijke rekeningen over 1568 Het betreffende toneelspel had een kerkelijke ach
tergrond getijdenzang met afwisseling van lezing, antifonen en responsorien Deze getijdenzang 
reikte tot ver buiten het kerkgebouw als godsdienstig spel dat voor het raadhuis, in bijzijn van de 
stedelijke autoriteiten, opgevoerd werd Dit soort godsdienstige spelen in het openbaar werd in 
het kader van het kerkelijk jaar een regelmatig terugkerende publieke godsdienstige demonstratie: 
'insgelijcken van 's manedages in die Vastelavent op een ordoys [stellage/plankier waarop de spe
len werden opgevoerd] geagiert t' hebben, 8 herenpond, 8 stuvers'. Andere voorbeelden' daags na 
Bovenkermis eveneens een spel, OA 436, stedelijke rekeningen 1562, 't spull van den Samaritaen', 
OA 441, stedelijke rekeningen 1567; de 'Comediam Lazari', OA 436, stedelijke rekeningen 1562; 
'comedie van Joseph die dromer ende van den Verloren Soen', OA 439, stedelijke rekeningen 
(eind september en eind oktober) 1565. 
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Op 9 januari 1556 werd vanaf het stadhuis de burgerij verboden, 'dat burger 
ofte inwoner, hij zij olt oft jonck, in eenighen kercken onder oft buyten den 
godesdienst bedrieven sail enich rumoer, onstuer ofte boeverije mit spoelen 
ofte anders waerdurch den godesdienst verstuert ofte yemant in zijn gebet ver
let mocht worden. Dat niemant in den kercken mit armburstel, bogen ofte an
deren instrumenten schieten oft werpen en sall.'^"' Ook op het kerkhof rond de 
kerk ontbrak gepaste rust meer dan eens. Dezelfde dag werd namelijk verbo
den er 'te kolven, cloetschieten of te bleecken'. Hieruit maken we op dat er in 
de kerk en op het kerkhof volksspelen plaatsvonden en dat er wasgoed te dro
gen werd gelegd op gewijde aarde. Men liet zelfs het vee op het groene kerkhof 
grazen. Bij publicatie van 15 mei 1560 werden de Kampenaren gewaarschuwd 
om 'niet onder 't sermoen, noch onder den dienst Goedtz in der kercken te 
spacieren, noch te wanderen.'™ Dit kwaad werd opnieuw bestreden per publi
catie van 19 december 1561. Niemand mocht zich 'verdristen' in de kerken on
der of buiten de dienst enig rumoer aan te richten, zodat de dienst verstoord of 
belet werd. Ook het schieten met bogen, het kolven en klootschieten op de 
kerkhoven kwamen nog steeds voor.'"' Dat dit kwaad hardnekkig was, blijkt 
uit het feit dat de publicatie binnen acht jaar nog eens twee keer herhaald 
moest worden. Tijdens het zingen, preken, het bedienen van de mis, bij het 
vesper en bij processies zagen sommigen er niet tegenop te roepen, te schreeu
wen, te spelen, te klappen. Weer anderen gingen tijdens de plechtigheden in de 
kerkruimte rustig verder met het rollen van botertonnen en met het sjouwen 
van manden en zakken.''" Ook vernielzucht kwam voor. In de St. Nicolaas-
kerk werden in 1570 de gordijnen van een altaar afgesneden en gebrandschil
derde ramen werden ingegooid.'" 

Uit het bovenstaande is duidelijk, dat van een devote sfeer in het kerkge
bouw soms maar weinig sprake was. De dagelijkse liturgische dienst in de pa
rochiekerken was overladen en eentonig. Voor de parochianen was zij vaak 
niet te begrijpen. Het zingen of reciteren van de lange Latijnse getijdengebe
den werkte sleur en afdreunen van de tekst in de hand. Choralen en zingende 
scholieren brachten samen met de polyfone zang wel afwisseling, maar de 
kerkgangers participeerden ook daarin niet actief. Het aantal van meer dan 50 
te vieren feestdagen legde een druk op de liturgie. Ook het aantal van ruim 250 
missen zorgde voor overladenheid. Post concludeert: 'Alles was te zeer uitge
groeid, te vaak, te lang, hetgeen velen heeft afgestoten'."^ Het permanente 
'veoir Dieu' werkte profanering in de hand. Een kritische kijk op de bestaande 
kerkelijke toestand met zijn veelheid van cultische vormen kon niet uitblijven. 

307 OA 242, 9 januari 1556. 
308 OA 242, 15 mei 1560. 
309 OA 242, 19 december 1561. 
310 OA243, 1 juli 1571. 
311 OA243, 29 januari 1570 en 17 augustus 1568. 
312 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 389. 
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7. Kampen en de Moderne Devotie. 

De beschrijving van de opkomst van de Reformatie begint gewoonlijk met 
een uiteenzetting van het laat-middeleeuwse geestelijk klimaat, waarbij ook de 
namen van Geert Grote en Thomas a Kempis worden genoemd. De broeders 
van het Gemene Leven zouden voorlopers van de Reformatie zijn geweest.''^ 
Wat Kampen betreft, zo dicht bij Zwolle en Deventer gelegen, ligt de vraag naar 
de mvloed van de Moderne Devotie voor de hand. Lagen het Meester Geerts-
huis, de kloosters Windesheim en Agnietenberg en de stadsschool van Zwolle 
onder leidmg van Johan Gele buiten de Kamper horizon?^'" In deze paragraaf 
komt eerst aan de orde of de Moderne Devotie invloed heeft gehad in Kampen. 
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of deze invloed ten aanzien van de be
staande kerk te Kampen ook pre-reformatorisch genoemd kan worden. 

Met de kerkelijke toestand te Kampen heeft Geert Grote zich op velerlei ma
nier persoonlijk mgelaten. Zo schrijft hij begin 1380 aan de rector van de 
stadsschool te Zwolle, Johan Gele, dat hij van plan is naar Kampen te reizen. 
Op 23 maart 1380 bevindt hij zich in de stad.^'^ Medio 1380 volgt opnieuw een 
brief aan de Zwolse rector vanuit Kampen.'" Zeer waarschijnlijk heeft Grote 
van maart tot midden 1380 in de stad verblijf gehouden. Mogelijk is dit dezelf
de periode als waarop de berichtgeving van Johannes Busch in diens Chroni-
con Windeshemense betrekking heeft, waarin sprake is van een preekarbeid 
door Geert Grote over een langere periode en met veel vrucht.'" In 1382 wordt 
Grote aangeschreven door frater Henrice uit Deventer. Zij hadden elkaar te
voren in Kampen gesproken."* In hetzelfde jaar schrijft Geert Grote een brief 
'ad fratre^' in Kampen. Hij blijkt goed met hun situatie op de hoogte. Hij 
waarschuwt hen voor valse profeten en ketterse leraren die fabels verkondigen 
in plaats van Gods wet, waardoor zij het volk verleiden.'" In genoemd jaar be-

313 Post, Kerkelijke Verhoudingen, 516, registreert deze gebruikelijke inzet, maar op de vermel
de taxatie levert hij kritiek Vooistra, 'Hetzelfde, maar anders', 126, dringt in dezen op grote 
voorzichtigheid aan 'We moeten er voor waken om ieder teken van vroomheid aan de vooravond 
van de Reformatie in de Lage Landen in verband te brengen met de Moderne Devotie, zolang we 
nog nauwelijks een voorstelling hebben van de algemene geloofsinhoud en -praktijk van die da
gen' 
314 De meningen over de invloed van de Moderne Devotie in Kampen lopen uiteen. Volgens Elte, 
'Kampen van rooms-kathohek naar calvinistisch', 62 is deze invloed uiterst minimaal geweest 'In 
Kampen, toch zo dicht bij Zwolle gelegen, bemerken we mets daarvan Kampen is vooral handels
stad. Hansestad, misschien was het te materialistisch geïnjecteerd om zich met deze geestelijke 
stromingen bezig te houden' Daarentegen meent Don, 'Kerkelijk leven', 223, dat ook Kampen 
invloed van Geert Grote heeft ondergaan Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden 
gemeenschappen van devote vrouwen te Kampen, 11, is eveneens van mening dat de Moderne De
votie niet onopgemerkt aan Kampen is voorbij gegaan 
315 Gerardi Magni epistolae, 39, 42 
316 Gerardi Magni epistolae, 46, 48 
317 Busch, Chronicon Windeshemense, Cap XXXll, 87 
318 Gerardi Magni epistolae, 123 
319 Gerardi Magni epistolae, 132. 
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vindt zich in de stad dus een groep met wie Geert Grote contact heeft. Een 
brief van mei 1382 maalct duidelijk wat die dwaalleer is en wie deze verkon
digt. Het gaat om de monnik Bartholomeus die te Kampen naar de sekte van 
de Vrije Geesten gepreekt heeft: 'fecit tres sermones vel quatuor [...] secun
dum modum Gherbrandi et illius heretici [...] Liberorum Spirituum'. Met de 
genoemde Gherbrandus, chirurgijn te Kampen, was Bartholomeus eensgees-
tes."" Grote hekelde de ideeën van Bartholomeus, die erop neerkwamen dat 
men zo zijn wil aan die van God kon conformeren, dat men boven de wet 
kwam te staan, zodat eigenlijk alles geoorloofd was."' Hij klaagt Bartholo
meus aan bij de bisschop in Utrecht en hij rust niet voor de monnik als ketter 
gemerkt werd: een lap meerkleurige stof in de vorm van een tang moet achter 
op diens bovenkleed worden genaaid. Na de bisschoppelijke uitspraak schrijft 
Grote zijn vrienden te Kampen aan, om er op toe te zien, dat het bisschoppe
lijk vonnis in zowel de St. Nicolaaskerk als de O.L.V.-kerk publiek vanaf de 
kansel meerdere keren, luid en goed verstaanbaar wordt afgelezen."^ 

De eerste tekenen van openlijk verzet binnen het diocees tegen Geert Grote 
kwamen juist vanuit Kampen. Een groot deel van de magistraat zag in hem een 
agitator. Uit clerus en leken vormde zich een front om hem het zwijgen op te 
leggen. Priesters die in concubinaat leefden en daarover publiek door Grote 
waren beschuldigd, verzochten de bisschop van Utrecht om een algemeen 
preek verbod voor diakenen in het hele diocees. Door dit preekverbod moest 
diaken Geert Grote openbaar monddood worden gemaakt. Volgens de biogra
fen van Grote staken achter deze hele operatie burgers van Kampen, gegriefd 
als ze waren door diens optreden tegen Bartholomeus."' In de brief waarin 
Grote de bisschoppelijke uitspraak tegen Bartholomeus aan medestanders te 
Kampen doorgaf, verzocht hij hen de uitspraak ook mee te delen aan de rector 
van de Bovenschool, heer Werner Keynkamp. Deze was door het optreden van 
Grote tegen Bartholomeus in moeilijkheden geraakt en buiten de stad verban
nen. Grote onderhield met hem intensief contact."" 

Vanuit Kampen schrijft Geert Grote op 27 december 1382 een brief aan drie 
priesters te Amsterdam, waarin hij zijn kritiek uit op de preken die door een 
zekere Fredericus van Haarlem te Kampen gehouden waren. Hij licht hen te-

320 Horn, Vila magister Gerardi Magni, 344 
321 Breure, Doodsbelevmg en levenshouding, 52, 53. 
322 'Literarum presentacionis etcetera fratris Bartholomai luculenter et clare et intelligibiliter et 
frequenter in ecclesia maiori Campensi (St. Nicolai) et aha (Bea Mar.Virg ) [ ] publicare' Ge-
rardi Magm epistolae, 192, 193 
323 Weiler, 'Leven en werken van Geert Grote 1340-1384', 30, 44, 45 
324 Busch, Chronicon, 87 De Kamper rector omschrijft hij als leerling, medewerker en mede
strijder van Geert Grote Keynkamp verbleef in het Floris Radewijnshuis te Deventer en werd de 
tweede prior van het klooster Windesheim Grote noemt hem een belijder en martelaar 'Wernere 
in Christo dilecte et lam in fornace probacionis pro Christo contra vulgus et insipientem et hereti-
cum monachum'; 'propter fidei et orthodoxae doctnnae constantium'; 'Expulsus etenim Werne-
rus a quadam villa manna [ = ex oppido Campensi] ab illis, qui dicunt cum perversi [ ]' Gerardi 
Magm epistolae, 194, 201. 
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vens in hoe hij daar persoonlijk op gereageerd had: 'Veterum aureum montem 
predicavit [...] in Campis'; 'Ego feci sermonem contrarium contra sermonum 
aurei montis'."^ Hij verzoekt hen dringend zich niet ongerust te maken, wan
neer zij oppositie van Kampenaren tegen hem zouden vernemen. Hij ver
wacht, met Gods wil, dat alles zal gelukken en dat de kerk van Kampen won
derlijk toenemen zal. 

Onder de sympathisanten van Geert Grote te Kampen bevond zich ook 
schepen Hendrik van Wilsum. Deze lichtte eind 1382 Geert Grote tijdig in, dat 
verschillende leden van het stadsbestuur de opnieuw naar Utrecht ontboden 
monnik Bartholomeus zouden vergezellen."*' De bemiddelde koopman Van 
Wilsum is bouwheer van het klooster Windesheim geworden en trad later in 
dit klooster in." ' Verder had Geert Grote een goed contact met de Kamper 
priester Johannes. Deze had aan Geert Grote een aantal brieven geschreven 
waarop deze in een ongedateerd schrijven reageert. Begin en einde van de brief 
geven blijk van goede, christelijke verstandhouding."* Vrienden te Kampen 
hebben zich voor Geert Grote actief met het overschrijven van handschriften 
bezig gehouden. In een brief van 5 april 1384 aan Johan de Gronde te Amster
dam maakte Geert Grote melding van deze copieeractiviteit. Het betrof werk 
van Jan van Ruusbroec, Van den gheestelijken TabernakeP^'^, een van diens 
uitvoerigste geschriften. De inhoud daarvan bood een mystiek-allegorische 
uitleg van de verbondsark. Het tekstmateriaal kwam niet uit de bijbel, maar 
uit de Histoha Scholastka van Petrus Comestor. De tabernakel gold als type 
voor het mystieke leven."" 

Aan de zusters van het St. Agnesconvent gaf Geert Grote als zijn mening, 
dat het toelaten van novieten tegen betaling onjuist was. In een verklaring leg
de hij het convent de vraag voor of een arm meisje dat God wil dienen, buiten 
het convent moet blijven indien ze geen honderd of vijftig schilden intreegeld 
betalen kan. Rijkdom en macht spelen mogelijk bij de schepenverkiezing van 
Kampen een rol, maar dat mag niet het geval zijn bij begijnen."' 

In de laatste maanden van zijn leven verbleef Geert Grote nog enige tijd in 
Kampen."^ 

Ondanks de moeilijkheden die zich rond de persoon van Geert Grote voor
deden, heeft de beweging van de Moderne Devotie in Kampen later wel in
vloed gehad. 

325 Gerardi Magni epistolae, 197. 
326 Weiier, 'Leven en werken van Geert Grote 1340-1384', 30. 
327 Post, The Modern Devotion, 294. 
328 Gerardi Magni epistolae, 261, 262. 
329 Gerardi Magni epistolae, 204: 'Partem ultimam Tabernaculi ('Van den Tabernakele des Or-
conscap' Johannes Ruusbroec) habent Campense^ et eam transscribunt'. 
330 RE 17, 270. 
331 Weiier, 'Leven en werken van Geert Grote 1340-1384', 35, 36. 
332 Post, The Modern Devotion, 198. 
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Grooten toonde vanuit de archivalia aan, dat de prior van het klooster Win-
desheim in 1398 bemoeienis had met het convent Caecilia van der Toorn, een 
convent van zusters van het Gemene Leven in de stad.'" Voor dit convent werd 
het voor de Moderne Devotie zo typerende streven naar herstel van de oor
spronkelijke geest van armoede, gehoorzaamheid, gemeenschappelijkheid, ge
slotenheid en kuisheid vastgelegd in een reglement van 1399. Een van de bepa
lingen daaruit was gericht tegen simonie. Er mocht geen intredegeld worden ge
vraagd; 'puerlike om God' dienden de zusters te worden opgenomen. Typerend 
was ook de bepaling van gehoorzaamheid: van de vrouwen werd niet alleen ver
wacht dat zij 'onderdanich, oetmodelike ende gehoirsam' aan de kerk zouden 
zijn, maar ook dat zij 'die gemeyne guede zeeden des huses nerstelike ende wal 
holden duchden.' Als bepalingen van gemeenschappelijkheid golden onder 
meer, dat de vrouwen verplicht waren op één zolder te slapen, 'then waere om 
ziecheit of om anders enige zunderlinge noet', dat zij gezamenlijk moesten eten 
en 'eenrehande cost hebben, nemant zunderlinx dan die des kenlike noet had
den.' Ter onderstreping van de clausuur mocht een devote, wanneer dit strikt 
nodig was, slechts met toestemming van het bestuur en begeleid door een andere 
zuster, het convent voor korte tijd verlaten. Ook met betrekking tot de kuisheid 
waren er bepalingen: De zusters dienen een leven 'in reynicheit' te leiden, 'onbe
rucht [...] van mannen ende aire quader geselschap'. En aan mannen, zowel we
reldlijke als geestelijke, mocht geen toegang of onderdak worden geboden."'' 

De zusters van het convent Caecilia van der Toorn hebben later, in 1410, 
met steun vanuit de burgerij en met medewerking van de stedelijke regering in 
Brunnepe een klooster kunnen bouwen. Het Chronicon van Busch vermeldt 
de namen van twee van de burgers die bij de kloostervestiging te Brunnepe 
hebben geholpen."^ Rond 1412 namen deze vrouwen de regel van Augustinus 
aan en werden ze geïncorporeerd in de Windesheimer Congregatie. Bij de 
feestelijke ingebruikneming van het klooster, St. Johannes Baptista geheten, 
waren veel Kampenaren aanwezig."' Omstreeks het midden van de vijftiende 
eeuw was deze aan Grote verbonden stichting"^ in aantal vertienvoudigd tot 
een convent met niet minder dan 120 religieuzen."* 

333 Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen 
te Kampen, 20 
334 OA 7, fol 64; Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van 
devote vrouwen te Kampen, 22. 
335 'et auxilio discretorum virorum Tnci Rovers et Lubbert Petri civiuin Campensium'. Busch, 
Chronicon, 362. 
336 'celestibus cum deo dicatis virginibus in Bronopia celebratis populi multitudo sexus utriusque 
ibidem convenerat cum mgenti gaudio fletu permixto laudes deo resonans cordibus et vocibus in 
celum levatis' Busch, Chronicon, t.a.p. 
337 'Monasterium sanctimonialum beati Johannis Baptiste in Bronopia ordinis et capituli nostri 
prope Campis ex magistri Gerardi Magni institucione suscepit inicium', 'Turn Cecilia', Caeciha 
van der Toorn, discipehn van Geert Grote, wordt moeder-overste van het convent te Brunnepe. 
Busch, Chronicon, 362 
338 'Crevit autem numerus ancillarum Christi in dicto cenobio in centesimum el vicesimum nu-
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Bij de zusters van dit convent te Brunnepe is een tijd de broer van Thomas a 
Kempis als rector werkzaam geweest.'" Ook de bekende Johannes Busch is 
van het convent te Brunnepe rector geweest. In een later stadium ontving hij 
op de provinciale synode te Maagdenburg van zijn vriend, de pauselijk legaat 
Nicolaas van Cusa"", die zelf ook in Kampen is geweest^'", volmacht tot her
vorming van de kloosters van zijn orde. In 1454 had Busch vanuit Windesheim 
opnieuw bemoeienis met de zusters te Brunnepe.'"^ 

Behalve het St. Johannes Baptistaklooster had nog een Kamper convent, 
het St. Michielsklooster een band met Windesheim. In beide conventen heb
ben Thomas a Kempis en Johannes Busch persoonlijk het woord gevoerd.'"' 

In het Chronicon van de Windesheimer Busch komen de namen van meer
dere sympathisanten uit Kampen voor: Trici Rovers, Lubbert Petri, Turri Ce
cilia''", Ida (monialis uit Bronopia), Tecla (monialis uit Bronopia), Margare-
tha de Oltzende (priores de Bronopia), Aleyd (conversa in Bronepe), Theodo-
ric die zich bij de fratres voegde, Ludolphus Bertholdus die koorheer te Win
desheim werd.'"" 

Al deze gegevens maken duidelijk, dat de mening als zou de Moderne Devo
tie grotendeels aan Kampen zijn voorbijgegaan, ongegrond is. Uit de gegevens 
blijkt duurzame invloed van deze beweging te Kampen, ondanks het conflict 
tussen de magistraat en Geert Grote. 

merum ad laudem glorie summi dei' Busch, Chronicon, t a p . Van Slee, De kloostervereeniging 
van Windesheim, 137, 139 
339 'Etiam aliquo tempore apud moniales in Bronopia prope Campis primus rector deputatus 
fuit' Busch, Chronicon, 96 
340 RE 3, 579 Het feit dat de Windesheimer Busch en de pauselijke kardinaal bevriend waren 
zegt veel over de verbondenheid van Busch met de gevestigde kerk die een band had aan Rome 
Duurzaam contact tussen Moderne Devoten en de pauselijk legaat blijkt ook na diens terugkeer in 
Duitsland In 1452 houdt hij er diverse visitatiereizen, vergezeld van 'eenige kloosterlingen van 
Windesheim en broeders des gemeenen levens van Deventer en Zwolle, die Cusa wegens hunne 
vroomheid en kennis zeer beminde' Swalue, 'De Kardinaal Nicolaas van Cusa', 61 
341 Dat Cusa zich als visitator met de vernieuwing van het kloosterleven in de Nederlanden heeft 
bezig gehouden, is genoegzaam bekend Swalue, 'De Kardinaal Nicolaas van Cusa', 1-115 In dit 
uitgebreide opstel, waarin allerlei plaatsen in de Nederlanden worden vermeld waar Cusa verblijf 
hield, ontbreekt echter zijn bezoek aan Kampen OA 8, regestenlijst Schilder, 7 en 615, fol IIII: 
'Dat hier quam een cardinael van Romen Nicol de Cusa' Nadere datering van dit bezoek ont
breekt in het betreffende stuk, dat allerlei gegevens uit de periode 1448-1478 bevat Nu vermeldt 
REA, 361, dat de kardinaal zich in 1451 over Halberstadt, Hildesheim en Minden naar de Neder
landen begaf In augustus 1451 is hij te Deventer en Windesheim Swalue, 55, dateert MOOT Deven
ter nader- 'Des Vrijdags na St Laurens, 1451, quam de Kardinaal-Legaat N de Cusa [ ] binnen 
deze Stat' St Laurens valt op 10 augustus Ongeveer in deze tijd zal ook het bezoek aan Kampen 
te dateren zijn Over wat Cusa in Kampen heeft gedaan, geven de archieven geen uitsluitsel De 
kardinaal van Rome hoeft zich er met enkel met kloostervisitatie beziggehouden te hebben Swa
lue, 59, 60, geeft immers aan, dat Cusa ook als volksleraar optrad 
342 Busch, Chronicon Windeshemense, 706 'Habitavi in Bronopia prope Campis' 
343 AAU15, 156 
344 Dezelfde als Caecilia van der Toorn, vermeld op 82. 
345 Busch, Chronicon, 314, 362, 619, 707, 805 
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Kan de vernieuwing van het godsdienstig leven die Grote en de Moderne De-
voten in Kampen voorstonden, pre-reformatorisch worden genoemd? Er zijn 
een aantal overwegingen die voor de beantwoording van deze vraag van be
lang zijn: 

Moderne Devoten hebben op allerlei misstanden in de gevestigde kerk kri
tiek geuit. Grote's kritiek op het toelatingsbeleid van het St. Agnesconvent is 
daarvan een voorbeeld. Al stond de kerkelijke wetgeving het kopen van een 
plaats in genoemd convent toe, het geven van geestelijk goed voor geld asso
cieerde Grote met simonie. Er moest volgens hem afstand genomen worden 
van wereldse waarden als rijkdom, eer en aanzien, hoge kerkelijke positie en 
invloed. De oorspronkelijke geest van vroomheid, armoede, onthechting, ge
hoorzaamheid en kuisheid moest herleven. Het Kamper St. Agnesconvent 
moest ten aanzien van de simonie een voorbeeld zijn. Geert Grote stond een 
renaissance van de ecclesia primitiva voor ogen. Zijn er in dit streven naar oor
spronkelijke vroomheid van de Oud-Christelijke kerk reformatorische tenden-
zen waarneembaar? Kritiek op de gevestigde kerk heeft de Moderne Devotie 
met de Reformatie gemeen, maar daarom is aan de beweging nog geen refor
matorisch karakter toe te schrijven. Beantwoording van de gestelde vraag 
maakt toetsing van de Moderne Devotie noodzakelijk. Zeker als er, zoals be
weerd wordt, ook een directe lijn van de Devoten naar de Contra-Reformatie 
loopt. De methodische meditatie van de Moderne Devotie zou de Exercitia 
Spintualia van Ignatius van Loyola hebben voorbereid.'"' 

Grote stond een bepaald soort toewijding aan God voor. Hij wilde de men
sen brengen tot 'stillicheit' en 'ynnicheit'. Dit innerlijk leven met God meende 
hij te kunnen bereiken met de instrumenten gebed, meditatie en ascese. Zijn 
traktaat De matnmonio vertoont overduidelijk een ascetische trek. Het om
gaan met een vrouw vormt voor de omgang met God een obstakel. Het trekt 
een mens uit geestelijke sferen weg.'"' Op weg naar de hemel genoot Grote van 
een ander soort minne, de minne Gods, de minne Jesu.'"* Deze Jezus-minne 
probeerde hij via systematisch mediteren te stimuleren. Vooral op het kruislij-
den concentreerde zich zijn aandacht. Maar het sobere evangelieverhaal was 
voor deze passiedevotie niet toereikend. Grote had niet genoeg aan het refor
matorische sola scriptura."" In Jezus-minne moest de liefhebbende ziel Jezus 

346 Epinay-Burgard, Gérard Grote (1340-1384) et les debuts de la Devotion moderne, 304. 'II 
nous semble qu'au seizieme siècle, la Compagnie de Jesus ait recueilli Ie meilleur de la Devotion 
moderne'; De Bruin, 'De spiritualiteit der Moderne Devotie', 103,132. 
347 Weiler, 'Leven en werken van Geert Grote 1340-1384', 31-34 
348 'O Ihesu mynentlike comnc [. ] du biste een onsprekelike sueticheit ende alte begherlic. Ten 
can geen tonghe ghespreken wat dat is, Ihesus te minnen Die ghestadeghe mynne Ihesu is mi ho-
nich vlietende suiticheit, een ewighe vrucht des levens.' Van Wijk, Getijdenboek van Geert Grole, 
99. 
349 Grote en andere Devoten vulden 'hiaten' op met meditaties over het leven van Jezus van on
der meer Bonaventura en van Bernard van Clairveaux Verder zochten ze steun in allerlei apocrie
fe verhalen, in mededelingen over bijzondere openbaringen en in de eigen vrome fantasie Post, 
De Moderne Devotie, 135, 136. De Bruin, 'De spintuahteit der Moderne Devotie', 118. De 
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overal volgen."" Deze vrome zielevlucht voerde via een drievoudige weg tot 
het opgaan in de minne Gods."' De Jezus-minne van Moderne Devoten ademt 
een andere sfeer dan het sursum corda uit het gereformeerde avondmaalsfor-
mulier. Grote stelde dat afsterving, gebedsconcentratie en meditatie een mens 
een graad doen opklimmen in het eeuwige leven. Aan het eind van de opklim-
ming, een totale devote vormgeving van het aardse leven, staan heiligen klaar 
om de vrome mens te ontvangen in de hemel."^ Behalve ascese en meditatie 
bepaalde ook het gebed het dagprogram van Geert Grote. Kort voor zijn dood 
hij nog een Getijdenboek waarin liturgische gebeden in de volkstaal stonden 
genoteerd ^" Het gewone volk kon via dit Getijdenboek de Latijnse liturgiege-

vroomheid van de Moderne Devotie trok zich op aan elementen buiten de bijbel Vrome legendes 
rond bepaalde evangeliekernen geweven, vrome anekdotes en volksverbeelding leverden mede 
stof voor de Jezus-minne 
350 'Jhesus is weder to den Vader ghegaen He is inghegaen in dat hemelsche rike Mijn herte is 
van mi geghaen ende is Ihesus nae ghegaen' Van Wijk, Getijdenboek van Geert Grote, 111 
351 Over deze zielevlucht langs een drievoudige weg hebben meerdere Devoten geschreven Gerard 
Zerbold schreef een tractaat. De spiritualibus ascensionibus Hendrik Mande beschreef de drievoudi
ge weg De via purificativa, lUuminativa en unitiva Ook in De Imitatio Chnsti is de drievoudige weg te 
vinden Post, De Moderne Devotie, 142, 143 Dit hoofdwerk van de Moderne Devotie werd in de 17e 
eeuw door aanhangers van de Nadere Reformatie en door piëtisten gelezen Graafland, 'De invloed 
van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie', ± 1650- -i-1750', 47 69 Zo prees Voetius de Na
volging van Christus zeer aan Het 'begrijpt geen Paepsche Leere, maer een ware ende een mnerlicke 
Oeffeninge van Godtsaligheydt ende aendagt Ja, dat meer is, ick soude wel derven seggen, dat ick na 
de Heylige Schrift, noyt yet eenvoudiger, krachtiger, noch Goddehcker gesien en hebbe, eenige kley-
nigheden uytgenomen' Ondertussen wezen Voetius en andere gereformeerden uit zijn dagen het vier
de en laatste boek af In uitgaven uit gereformeerde hoek van het werk uit die tijd ontbreekt dit vierde 
onderdeel, 'Godvruchtige opwekking tot de heilige Communie' Het bevatte teveel typisch rooms ka
tholiek gedachtengoed Bovendien gaf Voetius de drie overblijvende boeken een inleiding mee, die de 
'Paepsche woorden en manieren van spreken' nader wilde verklaren De roomse afwijking bleek een 
enkele keer zo ingrijpend te zijn, dat deze in de tekst van het boek werd weggelaten Volgens Graafland 
'annexeerde men hem [Thomas è Kempis] voor het eigen gereformeerde geloof' en werd de Navolging 
bewust 'door een gereformeerde bril' gelezen Tot in onze eeuw werd De navolging onder gerefor
meerden uitgegeven Zo gaf B Wielenga een vertaling uit, Amsterdam 1926, waarvan in 1948, inclu
sief het vierde boek, nog een derde druk verscheen Op zichzelf zegt dit over het reformatorisch gehalte 
van deze vroomheidsbeweging weinig Wielenga geeft in de inleiding op zijn vertaling een duidelijke 
karakteristiek van het werk Het is 'een boek van zo duidelijk Roomse signatuur' 

Tegen de Imitatio Christi heeft Is van Dijk een viertal grote bezwaren geformuleerd de wereld
ontkenning, de mystieke verzwakking van het zondebegrip, de lange heilsweg en het in de scha
duw laten van wat de kern van het Evangelie uitmaakt Hij vat zijn oordeel als volgt samen 'Er 
ruischt met in dit boekje de volle stroom der Genade [ ] de fontein druppeh wel, maar stuwt 
geen vasten straal van levend water naar boven, en bovenal zij laaft met' Van Dijk, 'De Imitatie 
van Thomas a Kempis ' , in Gezamenlijke Geschriften, l'W,i\ e v Het citaat op p 41 
352 'Meester Ghent die Groot seit so wie suynre ghenoechten om die minne Gods sterft, alsoe 
dicke als die mensche in dier tijt leest een Ave Maria, of een goet ghedacht heeft, dat hi so dicke 
enen graet opchjmen in den ewighen leven Ende also memjghen doot als wi dus sterven van min
nen, so memch heihch sel tot ons comen in onse leste eynde, om ons vriendehc te ontfanghen in 
den hemel ' Moll, 'Een goede leer van meester Ghent die Groot', 320 
353 Op de gebedspraktijk van velen heeft Grote wezenlijk ingewerkt In de vijftiende eeuw was 
zijn Getijdenboek het meest gelezen werk m de noordelijke Nederlanden Van Wijk, Getijden
boek van Geert Grote, 2 
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beden in kerken en kloosters begrijpen. Al heeft Grote door zijn Getijden in 
de landstaal een aanzet gegeven voor een Noordnederlandse volkstaalbijbel, 
zijn Getijdenvertaling liet het liturgische en dogmatische systeem van de geves
tigde kerk onaangetast. Dat Moderne Devoten in een kerk met misstanden aan 
bijbellectuur voor het gewone kerkvolk dachten, is een grote verdienste ge
weest.'"Maar dit maakt hen nog niet tot pre-reformatoren. Hun vertaalarbeid 
functioneerde in het al genoemde ascetische raamwerk. De lezende en bidden
de mens moest stap voor stap de geestelijke ladder op. Lekenbijbel en Getij
denboek waren instrumenten tot exercitia spiritualia waarop de Reformatie 
kritiek zou uitoefenen."' 

Bij Geert Grote was geen sprake van bewuste afwijking van de rooms-ka-
tholieke leer. Het rooms-dogmatisch stelsel liet hij intact. Specifiek rooms-ka-
thoheke leerstellingen heeft hij nooit bestreden. Thomas a Kempis schreef 
over Geert Grote: ' Hij heeft in onze dagen geleerd volgens de regels van het 
orthodoxe geloof'.'^'De vader van de Moderne Devotie bleef rooms-katholiek 
tot op zijn sterfbed. Hij gaf zijn ziel aan God over, beschermd met de sacra-

354 Voor zijn Getijdenboek vertaalde Grote 54 Psalmen geheel en 6 gedeeltelijk Diverse plaatsen 
voorzag hij van kanttekeningen om de leken een beter begrip te geven van de tekst Weiler, Getij 
den van de Eeuwige Wijsheid, 37 In dit opzicht trok deze Noordnederlandse Devoot echter geen 
originele lijnen De idee van de landstaalbijbel leefde immers al bij de Waldenzen, bij de Luikse 
leiders van begijnen en begarden en bij Boheemse reformisten De Bruin, 'De spiritualiteit der 
Moderne Devotie', 106 Geert Grote's begin van een Noordnederlandse bijbelvertaling werd uit
gebouwd door de Windesheimer Johan Schutken Deze bewerkte de Psalmen en het gehele Nieu 
we Testament In combinatie met het Oude Testament van een Zuidnederlandse anonieme over-
zetter uit het klooster Heme is dit de meest verbreide bijbelvertaling in de volkstaal van de Mid
deleeuwen geworden 
355 Getijdenboek en bijbel in de volkstaal waren allereerst bedoeld om in de kloosters en in de 
frater- en zusterhuizen van de Moderne Devotie te worden gebruikt. Dat dit godgewijde leven zich 
grotendeels buiten het maatschappelijke leven voltrok, blijkt duidelijk uit het hierboven vermelde 
reglement van het Kamper convent Caecilia van der Toorn Via exercitia spiritualia wilde Grote 
een renaissance van de ecclesia pnmitiva bereiken Zijn visie op de kerk uit de begintijd is ethisch-
spiritueel geladen De navolging van Christus was voor hem niet allereerst een volgen van Jezus 
als Middelaar In het verzoeningswerk van Christus verdiepte Grote zich minder Weiler, Getijden 
van de Eeuwige Wijsheid, 10, constateerde dit ten aanzien van de Getijden van de Eeuwige Wijs 
heid 'het besef zondaar te zijn is naar de achtergrond gedrongen' Het ging Grote meer om het 
'ethisch' volgen van Jezus, om Jezus als exempel van lijden Door zijn lijdensdaden inspireerde 
Jezus Hij werd het grote Voorbeeld Christus-devotie dreigt zo Christus-imitatie te worden Het 
christocentrisch karakter van Grote's spiritualiteit typeert De Beer, Studie over de spiritualiteit 
van Geert Groote, 290, 295, treffend als in wezen 'antropocentrisch-utilaristisch' Dat is een be
slist on-reformatorische trek 
356 Thomae Hemerken a Kempis, Vita Gerardi Magni, 34 'm diebus nostri orthodoxae fidei re-
gulas secutus docuit' Wat dit onder meer inhield werd bondig samengevat door Willem van Sal-
varvilla, cantor van de Parijse universiteit, in een brief aan paus Urbanus VI 'Waarlijk, hij was 
"groot" [ ] een man van zulk een heiligheid en gaf zo'n goed voorbeeld in de versterving van het 
vlees, in het verachten van tijdelijke zaken en het versmaden van de wereld, [ ], in zijn afkeuring 
en vervloeking van ondeugden, in zijn verzet tegen ketters, in de vervolging volgens het kerkelijk 
recht van geestelijken die in onkuisheid leefden (concubinariï) [ ] en in zijn trouw jegens onze 
heer paus Urbanus VI' Breure, Doodsbelevmg en levenshouding, 52. 

86 



menten van de kerk: 'venerabilis pater magister Gerardus [...] tradidit Deo 
animam suam sacramentis ecclesiasticis munitam'.^" Geert Grote verdedigde 
de overgeleverde leer zo, dat dit hem de bijnaam 'malleus haereticorum', de 
ketterhamer, opleverde."* Zijn verzet tegen de prediker-monnik Bartholo-
meus past geheel in dit beeld. Grote rustte niet voor de met de dwaalleer der 
Vrijgeesten besmette monnik publiek als ketter gemerkt werd en het vonnis in 
de Kamper parochiekerken herhaald werd afgekondigd. 

Grote hield zich niet alleen aan de kerkelijke leer, maar hij respecteerde ook 
de kerkelijke hiërarchie. Toen het algemene preekverbod voor diakenen hem 
trof, gaf hij de bisschop van Utrecht gehoor. Hij staakte zijn prediking, pro
beerde wel via een pauselijke ontheffing het preekverbod ongedaan te maken. 

Ook de geestelijke achtergrond van een man als Johannes Busch die in het 
St. Johannes Baptistaklooster zijn rectoraat waarnam en er kloosterhervor
ming voorstond, is in plaats van pre-reformatorisch eerder te omschrijven als 
pelagiaans."' 

Samenvattend kunnen we zeggen: Ondanks Grote's kritiek op misstanden, 
ondanks zijn oproep tot een christelijke levensstijl en zijn aandacht voor de 
prediking in de volkstaal, kunnen we ten aanzien van zijn optreden niet van 
een pre-reformatorische actie spreken. Daarvoor ontbreekt de gerichtheid op 
wat de Reformatie zou kenmerken: het sola fide, sola gratia en sola scriptu-
ra.5« 

357 Thomae Hemerken a Kempis, Opera Omnia, VII, 82 In gelijke zin het Frensweger klooster
handschrift 'So die devote pater meister Gheerd [ ] gaf hy Gode sine siele, beschermt mitten sa
cramenten der hilligher kerken ' Alberts, Het Fransweger Handschrift betreffende de geschiede
nis van de Moderne Devotie, 30 Ook de Vita magistri Gerardi Magni van Petrus Horn, 366 'tra
didit Deo animam suam sacramentis ecclesiasticis 
munitam' 
358 REI, 187 
359 'As appears from Busch's reports [ ] this observantism [ ] led [ ] often too to an exagge
ration of the number of oral prayers and an over-estimation of the value of human effort and col
laboration in the process of salvation This is the attitude which accords with a theological con
cept which many then called 'Pelagianism' It is known that the Reformers opposed this supposed 
Pelagianism of the theologians of their time Luther notably attacked observantism in the Augus-
tinian monasteries [ ] This observantism as advocated by Busch and applied by him in various 
monasteries, even outside his own order, which also received support from the other Windeshei-
mers, contributed to the growth of a rather Pelagian mentality' Post, The Modern Devotion, 
519, 520 De werkzaamheid van kardinaal Nicolaas van Cusa tijdens diens bezoek aan Kampen in 
1451 zal verricht zijn in dezelfde geest Cusa gaf immers de met hem bevriende Busch volmacht 
tot dergelijke kloosterhervorming Van Nicolaas van Cusa is verder bekend, dat zijn vroomheid 
een mystieke inslag vertoonde 'In seinem Hauptwerk "De docta ignorantia" ("Wissen vom 
Nichtwissen", 1440) zeigt Nikolaus von Kues die Grenzen des menschlichen Erkennens auf und 
weist dem Menschen den mystischen Weg zu Gott (vgl "De visione dei", 1453)' Mokrosch, Kir-
chen- und Theologiegeschichte in Quellen, II, Miltelalter, 211 
360 Dit standpunt bepaalt mede de plaats van dit onderdeel in het geheel van het boek Het vormt 
een element binnen het hoofdstuk over de bestaande kerk 
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II. DE EERSTE SIGNALEN VAN 
REFORMATORISCHE KRITIEK EN DE 
DOPERS 
(VANAF DE JAREN TWINTIG TOT EIND VAN DE JAREN 
VIJFTIG) 

In zijn Kronijk noteerde de Kamper stadssecretaris Johan van Breda over 
1519 het volgende: 'Anno XVcXIX begonde de nye secte van de Luteraen-
schen op te comen, daer mede ganss Oestlandt, Lijfflandt, Pruyssen etc. be
smet wordde.' Uit het vervolg van wat de stadssecretaris schreef, blijkt hoe 
verdacht 'de nye secte' bij de plaatselijke overheid was. Daarin werd de naam 
van Luther verbonden met de Duitse boerenopstand uit de jaren twintig. Na 
het neerslaan van die opstand, zo eindigde Johan van Breda zijn bericht, wer
den 'veell van den Luteraensschen overall gevangen en een deels ter justitien 
gestalt en gedodet'.' De naam 'Luteraensschen' verschijnt dus in een verdacht 
sociaal-politiek kader, wordt met revolutionairen verbonden. Een introductie 
als door de Kamper stadssecretaris gegeven, verbaast niet. Al gaat voor Luther 
zelf de typering 'revolutionair' zeker niet op^, voor de 'Luteraensschen' ligt dit 
anders. Want met deze naam - en dat geldt ook voor de term 'lutherij' - wer
den in die tijd allerlei soorten ketterij aangeduid.' 

De kritiek op de bestaande kerk zoals die in het vorige hoofdstuk naar voren 
kwam, liet het hierachisch-dogmatisch systeem intact. In dit hoofdstuk behan
delen we de eerste signalen van reformatorische kritiek in de zestiende eeuw 
die het kerkelijk systeem zélf aantasten. De eerste uitingen van reformatori
sche kritiek zijn niet toe te schrijven aan één bepaalde stroming of groep. Een 
uitzondering vormen de dopers. Zij vormen bij alle variatie toch een geprofi
leerde beweging. Zij komen aan de orde in onderdeel B. Alle meer onbepaalde 
kerkelijke vernieuwingsbeweging komt aan de orde in onderdeel A. Het gehele 
hoofdstuk beslaat een periode die loopt vanaf de jaren twintig tot het einde 
van de jaren vijftig van de zestiende eeuw. 

1 Kronijk van Johan van Breda, 123. 
2 Voor Luther's afwijzende houding inzake revolutionair optreden verwijs ik naar Althans, Lu
thers Hattung im Bauernkrieg, 59; Wehr, Thomas Muntzer, 134; Franz, Der deutsche Bauern-
krieg, 283 f. en Zschabitz, Martin Luther, Grosse und Grenze, 193 f. 
3 Trapman, 'Le röle des "sacramentaires" ', 3: 'Ainsi nomma-t-on ces 'mal pensants' egalement 
des 'luthériens', appellation commode pour des héretiques de toutes sortes'. Zo reeds Sepp, Het 
godgeleerd onderwijs, 9; Pont, De Luthersche Kerk in Nederland, 4; Knappert, Het ontstaan en 
de vestiging van het Protestantisme, 175, 176; Kuhler, Geschiedenis van de Nederlandse Doopsge
zinden, 23; Visser, Luther's geschriften in de Nederlanden, 183; Rogier, Geschiedenis van het Ka
tholicisme, I, 107. 
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A. DE EERSTE SIGNALEN VAN REFORM A TORISCHE 
KRITIEK 

1 Toenemende 'lutherije' 

In hoever was men in Kampen met de 'nye secte van de Luteraenschen' op 
de hoogte'' Burgers van Kampen kwamen door geregeld handelsverkeer met 
Oost-Friesland, Oostland, Lijfland en Pruisen ermee in aanraking. De nieuwe 
sekte nestelde zich vrij vroeg in de stad Lutherije beïnvloedde kerkvolk en cle
rici Het 'lutherde' hier 

Misschien slaat het volgende bericht uit 1524 op lutherse invloed Het laat 
zien hoe bedekt de kritiek aanvankelijk geuit werd. Een Kamper priester 
draagt ergens in de stad een suspect godsdienstig gedicht voor Het stadsbe
stuur verneemt dit. De naam van de priester is met bekend. Om deze te achter
halen wordt een andere priester voor de raad gedaagd Op 'altera decollatio 
Johannis', 30 augustus 1524, krijgt deze de vraag voorgelegd welke priester 
het bedoelde gedicht op de donderdag of vrijdag ervoor had voorgelezen Het 
IS de overheid ernst 'ende soe he gevraeget worde dat he sijnen man solde noe
men offte men wolde hem selves voer de man holden' Of de anonieme criticus 
ooit gevonden is, blijft onbekend '* 

Nog voor het eind van hetzelfde jaar neemt het stadsbestuur pubhek stelhng 
tegen de luthenj Want op 'dach Thome apostoli' (21 december) gebieden 
schepenen en raden alle burgers en inwoners om voor Kerstdag alle boeken 
'die Luyter offte ymants anders van der dwelingen' gemaakt hebben in handen 
van de burgemeesters te brengen. Wie na 25 december dergelijke boeken nog 
in bezit heeft, ontvangt een boete van 80 ponden ^ De eerste officiële maatre
gel die te Kampen tegen de luthenj werd genomen, is dus een boekverbod. Pa
rochianen zouden door dergelijke boeken kunnen worden verleid, aldus het 
stadsbestuur De maatregel had een concrete achtergrond Binnen de stad was 
er in de loop van 1524 suspecte godsdienstige literatuur in omloop gebracht. 
Wegens het drukken van verkeerde boeken krijgt de Kamper boekdrukker Jo-
han Evertsz een waarschuwing van de raad * Door alle verdachte boeken ver
plicht te laten inleveren, wil het stadsbestuur verdere besmetting met luthenj 
voorkomen. 

Een jaar later, 3 december 1525, verschijnt er een uitgebreidere publicatie 
tegen het lutherse kwaad. Van een drietal verboden werken worden nu de titels 

4 OA 21, fol 69, 30 augustus 1524 
5 OA 242, fol 94 V , raadspublicatie'Thome apostoli' 1524 
6 '1524 XVI aprilis Johan Evertss prenter De raedt wylt desse reyse mit gnaeden oversien en de 
raet waerschouwt hem eens voer all, dat he nae dessen dage ghien boecken en sail drucken, offte 
sal yrst verlof f begeren van den raede bij LXXX herenpond En sal bij derselver coer in des raedes 
handen brengen alle de boecken de he noch hefft van der materie dair de andere van liggen in ge-
richtes handen' RA 29, 16 april 1524, Nanninga Uitterdijk, 'Een Kamper boekdrukker van 
1524', 380 Bedoeld zullen zijn 'suspecte' boeken, ook al bevat het citaat de term als zodanig met 
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gegeven: 'Die Duytssche theologie; item het Nye Testament nyes gedruct mitter 
gloesen; item het Pater Noster mitter gloesen'. Volgens het stadsbestuur zijn 
de glossen vals. In de afkondiging volgt verder een categorisch verbod voor 
alle Duitse en Latijnse werken die bij de Stoel van Rome verboden zijn. Derge
lijke boeken mogen door niemand Kampen worden binnengebracht. En over 
godsdienstige onderwerpen mag niemand binnen de stad meer zonder toestem
ming van de raad 'prenten offte doen prenten'. De berisping van boekdrukker 
Johan Evertsz. blijkt geen incident te zijn. De magistraat wil voorkomen dat 
de lutherij door plaatselijke drukkers wordt verspreid. Dat is geen denkbeeldig 
gevaar, want er waren verschillende drukkerijen in Kampen gevestigd. De po
sitie van Kampen als zestiende eeuwse drukkersstad werd voor de periode tot 
aan 1566 zelfs als volgt omschreven: In genoemd jaar verloor de stad 'its 
short-lived position as the most important centre of printing in the Northern 
Netherlands'.' Het staat vast, dat door Kamper boekdrukkers lutherse werken 
zijn uitgegeven.' Bovendien werd de import van suspecte boeken vergemakke
lijkt niet alleen door de handelscontacten met Duitsland, maar ook doordat in 
de genabuurde IJsselsteden eveneens belangrijke drukkerijen gevestigd waren. 
Met Leiden was het naburige Zwolle in de Noordelijke Nederlanden zelfs de 
belangrijkste stad waar reformatorische drukkers actief waren.' Hoewel De-

7 Blouw,'Printers to Hendrik Niclaes Plantin and Augustijn van Hasselt', 271 Voor drukkers-
activiteiten te Kampen in de zestiende eeuw meer in het algemeen Krans, 'Kamper boekdrukkers 
',176-191 De volgende drukkers kunnen worden vermeld Johan Evertsz , de oudst bekende 
drukker, tevens boekbinder voor onder meer de librije van de St Nicolaaskerk Hij overleed in 
1554 Jan Petersz /Johannes Petrejus, drukker, boekverkoper en schoolmeester aan de Buiten
school van wie voor het laatst in 1543 iets wordt vernomen Peter Warnersz die van 1535-1566 'In 
de Witte Valck' werkzaam was Diens zoon Walter Petersz , boekbinder, neemt in augustus 1579 
in de Gereformeerde Kerk aan het avondmaal deel NA-K-Ned Herv Gem Kampen 138 Een 
tweede zoon, Berend Petersz is van voor 1566 tot tegen het eind van de eeuw als drukker werk
zaam 'In den S Lucas' Volgens de lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk vertrok hij daarna 
naar Bremen NA-K-Ned Herv Gem Kampen 138 If///e/w Berewdsz , zoon van Berend Petersz , 
die tegen het emd van de eeuw begon te drukken Steven Joessen, die vanaf circa 1550 een drukke
rij-uitgeverij in de Broederstraat bezat Zoon Joost 5tevensz volgde hem op Verder dreef Hen-
nek TTiomasz , de 'boeckprenter' zijn zaak in de Broederstraat 'In 't Schrijfboeck' Kerst 1591 
wordt zijn naam vermeld op de lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk NA-K-Ned Herv Gem 
Kampen 138 "Paulo den Boickvercoper' leverde in 1555 een boek 'gênant Justitutio catholica' 
voor de Schepenkapel In hetzelfde jaar kwam er bij drukker Floris If outersz een boekwerk uit 
In 1561 ontving 'Auguslm Boeckeprenter' van Hasselt te Kampen het burgerrecht Hij was volge
ling van Hendrik Niclaes -stichter van het 'Huis der Liefde'- die uit Emden verbannen naar Kam
pen gekomen was De bedoeling van Augustijn was hier 'een gantze Druckerie' te vestigen Druk
ker Frans Jorgensz /Jurnaensz had zijn adres 'tegen dat Raethuis over' Met Pasen 1600 wordt 
zijn naam bijgeschreven op de lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk, NA-K Ned Herv Gem 
Kampen 138 In 1629 blijkt hij te zijn verhuisd naar Zwolle Verder is er van Johan Droess 'Boec-
keprinter' over 1566 drukkersactiviteit bekend In 1566 gaf Jan Jansen een boekje uit dat in 1570 
op de Index terecht kwam Op 21 november 1566 stond 'boeckprenter' Johan H'^/lemsz terecht 
HIJ was beschuldigd Der Goesen handelingen gedrukt te hebben 

8 Corpus documentorum inguisitionis, IV, 80, 122, 297, Visser, Luther's geschriften in de Neder 
landen, 27, Kronenberg, Verboden boeken, 65, 66 
9 Visser, Luther's geschriften in de Nederlanden, 27. 

90 



venter ook een belangrijk drukkerscentrum was, kwamen er slechts enkele 
werken van Luther van de persen.'" 

In de publicatie kondigt de magistraat verder een spreekverbod af 'dat ny-
mant hij sij uutheems offte inheems van sulcke offte dergelijcke materien en 
spreecke noch vermane, in 't cleyn noch in 't groet, heymelick noch open-
baer'. Mocht iemand van zulke besprekingen getuige zijn, dan heeft hij de 
plicht dit de burgemeesters direct te melden. Herbergiers worden verplicht 
vreemdelingen van al de afgekondigde maatregelen op de hoogte te stellen. 
Daarbij moeten ze hen voor overtreding waarschuwen. Ongehoorzamen zul
len als ketters en als 'onchristen luyden ' worden gestraft." 

Uit al de genoemde maatregelen laat zich binnen een jaar na de eerder ge
noemde afkondiging een flinke toename van de lutherije binnen de stad aflei
den. In korte tijd winnen ongeoorloofde godsdienstige opvattingen terrein. 

Behalve het stadsbestuur toont ook de bisschop-landsheer Hendrik van 
Beieren zich over de lutherije te Kampen ongerust. Een maand na de uitgebrei
de stedelijke afkondiging schrijft hij de magistraat een brief. Daarin kondigt 
hij de komst aan van een inquisiteur. De proost van de Mariakerk te Utrecht, 
tevens deken van St. Lebumus te Deventer, zal met enkele gecommitteerden 
naar Kampen komen om op bisschoppelijk gezag 'te inquireren, wie dieghene 
zijnt, die mitter de selver dwalinge beheept zijnt'. Hun opdracht is om in de 
stad onderzoek te doen en de betreffende personen te corrigeren.'^ De dwaling 
waartegen de bisschoppelijke inquisitie wordt ingezet, is volgens het begin van 
de brief 'die Lutheriaense dwalinge, die. Got betert, vast seer onder den cris-
tenmenschen multipliciert'. Ook uit dit schrijven van begin 1526 valt de toege
nomen belangstelling voor nieuwe godsdienstige ideeën binnen de stad af te 
leiden.'^ 

10 Tussen 1500 en 1540 verschenen hier 780 a 800 boeken, maar daaronder slechts enkele werken 
van Luther. Visser, Luther's geschriften in de Nederlanden, 147. 
11 OA242, fol 98r. , raadspublicatie3dec 1525. 
12 OA 91, ingekomen stuk 23 januari 1526 
13 Hoewel de inquisitie, begin 1526 te Kampen gehouden, een vorm van ketterbestnjding door 
diocesane autoriteiten was, klinkt bezorgdheid over de lutherij pas in 1530 door in officieel-dioce
sane bepalingen. In oktober van dat jaar wordt voor het Sticht een diocesane bepaling van kracht 
waarbij de plaatselijke pastoors verplicht worden opgaaf te doen van wie in hun parochie ver
dacht worden aanhangers te zijn van de lutherse sekte. Bronnen voor de geschiedenis der kerkelij
ke rechtspraak, V, 163, art 13-a Het zou echter nog tot oktober 1535 duren eer er een officieel 
diocesaan verbod volgde op het lezen van lutherse boeken. A.w., V, synodale bepaling oktober 
1535 De synodale statuten waren hierin weinig bij de tijd 
Een begin van Contra-Reformatie in het kerkelijk bestuur vormen eerst de synodale decreten van 
februari 1549. Deze bepalingen voor het Utrechtse diocees waren echter het directe gevolg van ini
tiatieven van het wereldlijk gezag. Door keizer Karel V waren Formula Reformationis opgesteld, 
die door de rijksdag van Augsburg 1548 waren aanvaard Deze keizerlijke ingreep in kerkelijke 
aangelegenheden kreeg pauselijke sanctionering. Keulse, Munsterse, Luikse en Utrechtse synoden 
namen de keizerlijke Formula Reformationis vervolgens over Doel van de Formula was zuivering 
van de clericale stand Op grond van de Formula werden in het Utrechtse diocees een serie bepa-
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De invloed van de ketterij die kerkelijke en wereldlijke autoriteiten hier 
trachtten in te dammen, vormde een regionaal probleem. Gelijktijdig beklaag
de zich namelijk ook de magistraat van Deventer over de vele lutherse boeken 
die in deze stad werden verspreid.''' 

Begin 1531 sprak ook de paus zelf zich over de kerkelijke toestand te Kam
pen uit. Het pauselijk stuk (waarin ter versterking van de financiële positie van 
de plaatselijke pastorie goedkeuring afkomt voor de vereniging van de vicarie 
bij het altaar van St. Maria Magdalena in de St. Catharinakapel met de paro
chiekerk) maakt duidelijk, dat de lutherse ketterij begin jaren dertig nog 
steeds terrein wint in de stad. Met de magistraat van Kampen is Clemens VII 
namelijk van mening dat voor de parochiekerk een bekwame en residerende 
pastoor hard nodig is, vooral nu de lutherse ketterij opkomt." 

2. Afwijkingen bij Kamper leken en clerici 

Achtte de paus in 1531 in verband met de opkomende lutherij een bekwaam 
en residerend pastoor te Kampen nodig, achttien jaar later zou volgens de 
plaatselijke pastoor ketterij geen enkel probleem meer vormen. Namens hem 
wordt op de diocesane synode van februari 1549 te Utrecht namelijk gerappor
teerd, dat zich inzake heresie te Kampen niets ongeregelds meer voordeed: 
'quod pastor Campensis ipsi retulerit nullos esse defectus in oppido Campensi 
et parochia sua et suos subditos.. . ' ." Op deze rapportage kan men echter niet 
zonder meer afgaan. We gaan uit plaatselijke archivalia over de periode eind 
jaren twintig tot halfverwege de jaren vijftig de godsdienstige afwijkingen bij 
Kamper leken en clerici na. De gevonden gegevens moeten echter steeds wor
den bezien in het grotere kader van centrale en stedelijke heresiebepalingen. 

Het gewest verwisselde in 1528 van landsheer. De bisschop die bij zijn inhul
diging beloofd had zijn onderdanen m het Oversticht te zullen beschermen, 

lingen aanvaard tegen onder meer onkuisheid en het samenleven met een concubine. Tegen een 
aantal andere clencale misstanden werden maatregelen genomen- te weinig studie, met resideren, 
cumulatie van beneficies, verwaarlozing van het visiteren, uittreding van monniken en nonnen en 
huwelijk van monniken en priesters Feitelijk veranderde er daardoor in het leven van de geeste
lijkheid echter weinig. Volgens Post, 'Karel V's Formula Reformationis', 197, leek veeleer het re
ligieus-kerkelijke en morele leven na 1550 nog meer te dalen Post geeft in het betreffende artikel, 
176, ook een algemene beoordeling van zowel de opzet van de Formula Reformationis als van de 
Utrechtse synode die deze overnam het was een streven tot handhaving en aanprijzing van wat als 
het formalistische en het uiterlijke bij de toenmalige kerk behoorde Voor de synodale statuten, 
de ingediende voorstellen en het verslag van het op de Utrechtse synode op 23 februari 1549 ver
handelde Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak,\, 215-220 en 257-274 
14 Eerst al op 23 september 1524 en twee dagen later nogmaals verklaren de Deventer heren dat 
de boeken van Luther 'menmchfoldich under geestelijk ende wereldlijk' worden verbreid en gele
zen \\mï, Luther's geschriften in de Nederlanden, 18, 19 
15 O A 2247, Archivalia in Italië, I, u, Vaticaansch Archief, no. 1971, 16 januari 1531 Tevoren 
had het stadsbestuur zich tot paus Clemens gewend om in deze tijden van toenemende heresie een 
geleerd man als pastoor te verkrijgen 
16 Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, V, 266. 
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kon deze belofte na 1520 niet meer waarmaken." In plaats van de bisschop re
geerde voortaan de keizer. Zijn toezeggingen werden vastgelegd in een tractaat, 
waarin de drie IJsselsteden bevestiging kregen van al de privileges en vrijheden 
die zij tevoren onder de bisschop-landsheer hadden genoten. Ten overstaan van 
de keizerlijke vertegenwoordiger, de stadhouder, legden op 24 maart 1528 de 
Kamper magistraat, meenten en burgerij de eed van trouw af aan Karel V.'* De 
nauwe band tussen kerk en politiek blijkt al direct uit het verslag van de plech
tigheden die op de dag van de eedzwering te Kampen plaatsvonden. In aanwe
zigheid van de stadhouder werd in de St. Nicolaaskerk een hoogmis opgedra
gen. Daarna volgde de eedzwering op het raadhuis. Vervolgens trok de stadhou
der met de Kamper magistraat van het stadhuis naar de kerk 'processiewijse, al-
waer TeDeum Laudamus gesongen ende op dat orgel worde gespeelt'." 

Het met zoveel plechtigheden bezegelde tractaat van 1528 vormde in de loop 
van de zestiende eeuw steeds weer een bron van spanningen tussen het lands-
heerlijke en het gewestelijke bestuur. Deze spanningen waren een direct gevolg 
van de tegenovergestelde politieke visie, waarmee de twee betrokken partijen 
het tractaat benaderden. Voor de Staten van Overijssel en speciaal voor de 
drie IJsselsteden was het tractaat de waarborg voor hun in de loop van vele 
eeuwen verkregen rechten en privilegiën. Binnen de gewestelijke Staten en bin
nen de afzonderlijke steden werd daarom permanent getoetst of de landsheer 
geen contractbreuk pleegde. En wanneer men zich door de keizer tekortge
daan voelde, werden de rechten van Staten en steden tegenover hem verde
digd.^° Ook voor de magistraat van Kampen was dit een zaak van belang. Men 
werd daarbij echter gehinderd door het feit, dat aan het begin van de zestiende 
eeuw een afgerond complex van stadsrechten nog ontbrak. Wel waren er aller
lei stadswetten, privileges, keuren, enz., maar deze waren verspreid over ver
schillende oude rechtsbronnen.^' In 1541 krijgt daarom de stadssecretaris Mr. 

17 Begin van de jaren twintig heerste er tussen Kampen en Zwolle oorlog, waarin ook de bisschop 
van Utrecht en de hertog van Gelre betrokken werden Reeds 20 oktober 1520 verklaarde de op
volger van bisschop Phihps, Hendrik van Beieren, zich onmachtig het Oversticht nog langer tegen 
de hertog van Gelre te beschermen. Ovenjsselsche Plakkatenlijsl, 37, no CLl Het resultaat van 
deze toestand was, dat Kampen met geheel Overijssel sinds 20 oktober 1527 niet meer onder het 
wereldlijk gezag van de bisschop ressorteerde. De laatste deed ten behoeve van keizer Karel V af
stand van zijn landsheerlijke rechten in het Oversticht Ovenjsselsche Plakkatenlijsl, 39, no 1, 
XIII Kal Nov. [20okt.] 1527 
18 Keizer Karel V ging op 7 januari 1528 een verdrag aan met ridderschap en steden van Overijssel 
waarbij het gewest hem aannam als nieuwe landsheer. (Dit behoudens goedkeuring door de paus De 
overgang van het wereldlijk gezag werd door paus Clemens VII op 28 augustus 1528 bevestigd). OA 
2673, 5 charters en 10 stukken betreffende het aannemen van keizer Karel V als landsheer, 1527-1528 
19 Kronijk van Johan van Breda, 117; Nagge, Historie van Overijssel II, 117-119 
20 Kort na 1528 is de verhouding tussen de Staten van Overijssel en de nieuwe landsheer al met 
vrij van spanning Maart 1531, dus binnen driejaar, werd er al met de keizer over bezwaren van 
Overijssel onderhandeld. OA 2674, 14 maart 1531 
21 De Oudste Foliant; Dat Boeck van Rechte dier stat van Campen; Dat Gulden Boeck; Decre-
tum dominorum cum pictures alias Digestum Vetus; Liber Diversorum; Dyt synt die plebiscieten 
ofte willekoeren der stadt Campen. OA 3; OA 5; OA 6; OA 8-12 en OA 16 
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Reyner Bogherman van Dockum opdracht om een register van stadsrechten, 
statuten en privileges te vervaardigen, een werkstuk dat hij in 1542 aan de raad 
kan overhandigen.^^ Uit de tweede helft van de zestiende eeuw dateert het 
'Ontwerp Stadrecht van Campen', verzameld door Dr. Herman Croeser." 
Werd zo door de Overijsselse partijen het tractaat van 1528 gehanteerd als een 
instrument om hun rechten tegenover de landsheer te handhaven, voor Karel 
V was het een hinderlijk obstakel op de weg naar een meer centrale regerings
vorm. Wat hem ten aanzien van de Nederlanden voor ogen stond, was een 
sterk centraal bestuur, waarbij Brussel - de zetel van de landvoogd(es) met de 
adviserende raden - als tussenliggend knooppunt fungeerde tussen de keizer 
en de afzonderlijke gewesten. Via Brussel werden daarom in toenemende mate 
administratieve, financiële, juridische en kerkelijke hervormingsprogramma's 
binnen het gewest van kracht verklaard, wat vaak een inbreuk betekende op de 
historisch verkregen rechten van de ridderschap en de steden in Overijssel. Te
gen de achtergrond van dit spanningsveld tussen het landsheerlijk centralisme 
en het gewestelijke c.q. stedelijke streven naar autonomie dient ook de hou
ding te worden bezien, die de gewestelijke autoriteiten en het Kamper stadsbe
stuur innamen tegenover afkondiging en toepassing van de keizerlijke ketter-
plakkaten. 

Karel V had de ketterbestrijding tot een van de belangrijkste doelstellingen 
van zijn regering gemaakt. In het tractaat tussen hem en Overijssel gesloten, 
werd nadrukkelijk een bepaling inzake de kerk opgenomen. Karel V zwoer na
melijk in dit gewest 'die heilige kercke voer te staen.' Wat dit voor de kerkelij
ke situatie in de Overijsselse steden zou kunnen gaan betekenen, was te zien in 
die gewesten waar Karel V reeds eerder landsheer geworden was. De keizer 
had er in de ketterbestrijding naast de bestaande bisschoppelijke inquisitie een 
eigen inquisitie opgericht. Ook waren daar meerdere keizerlijke ketterplakka-
ten van kracht. Er gold een staatswetgeving inzake ketterij, die door over-
heids-inquisiteurs moest worden toegepast. Karel V voelde het als een religieu
ze plicht ook in het nieuwe gewest Overijssel streng tegen de ketters op te tre
den. Voor een van de bestaande kerkleer afwijkende mening gaf hij geen enke
le ruimte. '̂* 

22 'Der stadt Campen privilegiën, rechten, statuten, plebiciten, willekoren, overdrachten, usan-
cien ende gebruken, uth diverse ende onderscheidene stadtboecken, registeren ende brieven geac-
cordeert, versaramelt ende bijeengebracht', lopende tot het jaar 1541 OA 18. 
23 OA 19 
24 Tot algemeen inquisiteur benoemde hij 23 april 1522 Mr Frans van der Hulst, een leek. Zijn 
assessor - een jurist - was eveneens een leek. Verder werden hem vier geestelijken als staf toege
voegd, waaronder twee Leuvense professoren in de godgeleerdheid Zij ontleenden hun bevoegd
heid uitsluitend aan de wereldlijke overheid Zij moesten optreden en oordelen met enkel op 
grond van de kerkelijke wet, maar ook op grond van keizerlijke plakkaten De paus als kerkhoofd 
had deze staatsinvloed in geloofsprocessen bekrachtigd Valvekens, De inquisitie in de Nederlan
den, 172-174 Van 1521 tot 1555 werden de keizerlijke plakkaten tegen de ketters steeds strenger. 
Het plakkaat van 14 oktober 1529 betekende een nieuwe koers. Het stelde op iedere overtreding 
de doodstraf, zelfs op het bezit van ketterse boeken. De edicten van 1529 en volgende jaren vorra-
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Nog in 1528, dus amper aan de nieuwe landsheer verbonden, kondigen sche
penen en raden het volgende keizerlijk ketterplakkaat af: 'uuth sunderlinge 
bevell van Keyserlicker Majesteyt uns alregnedichste Heren' moeten alle verlo
pen monniken, nonnen, begijnen en wereldlijke priesters binnen drie dagen uit 
Kampen vertrokken zijn. Geen inwoner mag hen daarna nog herbergen, on
derdak of voedsel verstrekken.^^ Verder mag niemand geheime vergaderingen 
houden, preken, sermoenen of leringe doen. Alleen de openbare diensten in 
kerken en kapellen zijn toegestaan. In godsdienstige samenkomsten mogen al
leen ZIJ voorgaan die daartoe officieel toegelaten en als bekwaam waren er
kend. Niemand mag op deze predikanten 'hoensprake' doen. Het stadsbe
stuur verklaart verder dat eerdere publicaties inzake 'Luters ketterie ende sij-
ner discipulen' van kracht zullen blijven.^* Centraal element in deze publicatie 
is de bestrijding van het conventikel en de voorgangers daarvan. De diensten 
en dienaren van de bestaande kerk worden voor alléén wettig verklaard en in 
bescherming genomen. Beledigend over ambtsdragers van de gevestigde kerk 
spreken, wordt streng verboden. 

Geheel nieuw is de bestrijding van godsdienstige samenkomsten buiten de 
officieel erkende kerk echter niet. Een aanzet daartoe gaf reeds de publicatie 
uit 1525. Toen werd verboden dat men over godsdienstige zaken zou 'spreecke 
noch vermane, in 't cleyn noch in 't groet, heymelick noch openbaer'. Wat in 

den een wreed draconisch systeem Hoog, De martelaren der Hervorming, 85 Het toppunt van 
heel dit systeem was het bloedplakkaat van 29 april 1550 Voortaan zouden zelfs zij die hun dwa
ling herriepen de doodstraf krijgen 
BIJ gewestelijke en stedelijke autoriteiten groeide aversie tegen konsekwente toepassing van de 
keizerlijke godsdienst-politiek Deze weerstand werd mede veroorzaakt door het streven naar re
gionale en lokale zelfstandigheid Maar ondanks alle weerstand tegen de centralistisch opgezette 
godsdienst-politiek van de Habsburgse landsheer, stonden gewestelijke en stedelijke overheden 
wel degelijk achter het belijden van de ene ware religie in hun gebied 
25 Eind 1528, te weten 'den anderen sonnendach in den advent' 'dat alle verlopen monicken, 
nonne, baghijnen ende weertlicke priesteren die tot [ ] versmademsse van haeren religiën, pro-
fessien ende beloefften hare conventen, habijte ende deuchdelick leven verlaten hebben' Zij dien
den hun conventen weer op te zoeken OA 242, fol 113 BIJ verstek worden in 1531 Greete'offte 
Catherijne Jan Cricken maget' en Greete 'Jan Goerts dochter' veroordeeld De eerste was moeder 
van het Heilige-Geestgasthuis Zij had, belast met de dagelijkse leiding en verzorging, een monnik 
uit Utrecht, broeder Maarten, onderdak verleend Met medeweten van Greete 'Jan Goerts doch
ter' was de monnik op haar kamer een tijdlang verborgen gehouden Omdat beide vrouwen in
middels de stad uitgevlucht waren, bleef het bij een schuldigverklaring RA 1, ballingen anno 
1531 Minder goed liep het af met een verlopen begijn in 1540 Volgens de stadsrekeningen werd 
ZIJ ergens buiten de stad levend begraven OA 414, 'allerhande onraedt' Eind jaren veertig kwam 
er tegen de kloosteruittreding een sterke diocesane reactie op De Formula Reformationis van 
1549 gaf de mogelijkheid om met behulp van inquisiteurs en van de wereldlijke arm weggelopen 
kloosterhngen weer terug te krijgen Post, 'Karel V's Formula Reformationis', 19-21 Bronnen 
voor de geschiedenis van de kerkelijke rechtspraak, V, 219 De kwestie van weggelopen begijnen 
en monniken bleef ook jaren na de Formula de autoriteiten bezighouden Zo vermeldt het Rech 
terlijk Archief op 31 mei 1554 een oorvede (= aantekening van afzweren van verkeerde houding) 
van Luitgen Geertsz , waarin sprake is van een zekere Lubewijn, een verlopen Karthuizer leke-
broeder die tot een heel andere staat van leven was overgegaan RA 1, fol 53, 31 mei 1554 
26 O A 242, fol 113, hoensprake = beledigende taal 
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1525 in principe reeds verboden was, Icrijgt in de publicatie van 1528 meer ex
pliciet de aandacht. Had reformatorische kritiek zich in de tussenliggende ja
ren soms tot een conventikelbestaan ontwikkeld? Of kondigt de plaatselijke 
overheid hier louter een landsheerlij k plakkaat af, geldig voor alle gewesten? 
Voor een afdoende beantwoording van deze vraag ontbreken feitelijke gevens. 
Maar gecombineerd met het volgende bericht lijkt het niet voor de hand Ug-
gend, dat de publicatie specifiek op Kampen betrekking had. Maart 1529 
schrijft de landsheer de stad opnieuw 'angaende de lutherie' aan. Hierop volgt 
een gelijksoortige publicatie als in 1528, namelijk 'dat nymant enige heymehc-
ke vergaddringe en maecke, om het Euvangelium offte anders yetwes [te] 
preecken dan openbaer in der kercke, ende bij dengeenen den sulx toegelaten 
wordt'. Ook het disputeren op de artikelen van het christelijk geloof, het heb
ben of lezen van boeken 'bij Luther offte anderen sijner totstanderen ge-
maeckt' wordt weer verboden.^' Hoe afkerig men op dat tijdstip op het stad
huis van de lutherij wel was, blijkt uit de hand die in de kantlijn bij deze publi
catie neerschreef: 'Lucifer et Luter Satanus et unus et alter'. 

De bestrijding van ketterij hield echter niet op bij het conventikelverbod en bij 
het opsporen van suspecte boeken. Ook de ketters zelf werden aangepakt. Dat 
bleek reeds in 1526 toen bisschoppelijke inquisiteurs naar Kampen kwamen om 
dergelijke personen te corrigeren. Over de uitkomst van het bisschoppelijk ge-
loofsonderzoek zijn helaas geen gegevens bekend. Volgens de plaatselijke archi
valia worden de eerste slachtoffers van de geloofsvervolging in 1529 voor het sche-
pengerecht gedaagd en gevonnist. De schepenen bezaten naast bestuursbevoegd
heid ook rechtsbevoegdheid. Ze oefenden zowel de hoge als de lage jurisdictie uit. 
De Lage Bank werd gespannen door de twee schepenen die het dagelijks bestuur 
vormden, de 'burgemeesters in der tijd' genoemd. De Lage Bank was belast met 
de vrijwillige rechtspraak (zonder geding tussen partijen, de voluntaire jurisdic
tie) en verder met het oordelen over vergrijpen tegen stadskeuren en klachten te
gen burgers. In moeilijke zaken kon de Hoge Bank worden gehoord. Deze was 
ook appelinstantie. In de Hoge Bank had het voltallige schepencollege zitting. De 
stad bezat ook het recht om misdadigers binnen de stadsvrijheid te berechten aan 
lijf en leden, het zogenaamde halsrecht.^* Belangrijk voor de Kamper rechtspraak 
was ook het uit 1302 daterende bisschoppelijk privilege, waarbij werd bepaald, 
dat burgers van Kampen niet voor een geestelijke rechtbank mochten worden ge
daagd in zaken die door de wereldlijke rechter konden worden afgedaan.^' Het ge-

27 OA 242, fol 114, 29 maart 1529 
28 OA 2228, Acte van privilege van de bisschop van Utrecht, 3 augustus 1309, met bevestigings-
acten uit 1318 en 1343; Verslag aan de kanselier omtrent de wijze waarop van ouds de criminele 
procedure te Kampen gevoerd werd, OA 2238, Don, Inleiding op De Archieven der Gemeente 
Kampen, deel I, VllI; Nanninga Uitterdijk, 'Wijze van procedeeren', 328-338 
29 OA 2227 Acte van privilege, 9 augustus 1302; met acte waarbij de bisschop zijn presbyter of 
curatus te Kampen verbiedt een burger van Kampen voor een geestelijke rechtbank te brengen, 6 
mei 1303; met acten van bevestiging van zijn opvolgers over de periode 1318-1521 Kennelijk stond 
dit privilege onder druk, want 26 mei 1436 moest de bisschop zijn officiaal en overige ambtenaren 
bevelen dit Kamper privilege na te leven. De paus bekrachtigde op 9 september 1403 het privilege. 
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noemde privilege betrof ook de criminele jurisdictie ten aanzien van burgers, 
inwoners en vreemdelingen die van ketterij werden verdacht.^" Wel liet de ma
gistraat zich bij procesvoering in kerkelijke zaken meermalen door een of 
meer geestelijken assisteren." In de ketterprocessen schakelde het stadsbe
stuur deze geestelijken ook wel in om ketters van hun ongelijk te overtuigen." 

Als eerste staat in 1529 een zekere Johan Pael voor het schepengerecht te
recht, omdat hij tegen de keizerlijke ketterplakkaten in, bepaalde 'boecken 
ende materien voU ketterien' in bezit blijkt te hebben. Zelf is hij met de daarin 
beschreven ketterijen besmet. Johan Pael wordt behoorlijk de tijd gegund om 
zich van de dwalingen te zuiveren. Hij verschijnt voor burgemeesters, raden en 
een commissaris. Deze houden hem de artikelen tegen de ketterij voor, waar
van hij een afschrift ontvangt. Wanneer hij op 23 december om zijn ketterijen 
af te zweren opnieuw voor dit college verschijnen moet, blijkt hij de stad te 
hebben ontvlucht. Hieruit trekt het college de conclusie dat Johan Pael bij zijn 
dwalingen volhardt. Bij verstek veroordeelt men hem ter dood. Ook Alidt, 
dienstmeid van Johan Pael, wordt van hetzelfde misdrijf beschuldigd. Ook zij 
IS voortvluchtig. Het stadsbestuur verklaart haar eveneens vervallen van lijf en 
goed." Ruim twee jaar later, op 22 maart 1533 richt dezelfde Johan Pael een 
verzoekschrift tot het stadsbestuur waarin hij genade en moderatie voor recht 
verzoekt. Hij belooft zich voortaan te wachten voor dwaling en zich te gedra
gen als een goed christenmens. De raad verleent hem de gevraagde moderatie. 
De straf wordt omgezet in een boete van 100 oude schilden.^'' Blijkbaar was de 
geloofsovertuiging voor Johan Pael niet zo wezenlijk dat hij daarvoor perma
nente ballingschap verdroeg. Niet alleen keert hij terug naar zijn vaderstad, 
maar ook weer in de schoot van de moederkerk. 

De zaak van Johan Pael en diens Alidt was in de Kamper samenleving geen in
cident. Uit berichtgeving van het Kamper stadsbestuur in 1532 aan dat van Zwol
le, merken we dat de invloed van nieuwe godsdienstige ideeën doorzet. De magi
straat stelt de genabuurde IJsselstad er van op de hoogte dat er enige oproerig
heid ter zake van van de godsdienst binnen zijn muren heeft plaatsgevonden.^^ 

Van de meer algemeen-reformatorische kritiek vernemen we tot 1539 verder 
uit de stukken niets. Het zijn de dopers die daarin de aandacht vragen.'' Maar 

30 Nadrukkelijk wordt dit recht begin van de jaren zeventig in een instructie ten overstaan van 
landvoogd Alva verdedigd Zie hoofdstuk 4, 180; OA 2514, fol 170-181, 10 mei 1571 
31 Zo leggen op 31 oktober 1565 een vijftal personen getuigenis af omtrent een overledene, dat 
deze nooit met het heilig sacrament of met de heilige olie zou hebben gespot Dit getuigenis wordt 
afgelegd voor een magistraatscommissie geassisteerd door twee geestelijken, heer Glauwe en heer 
Van Nijmegen Elte, 'Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch', 106, 107 
32 Duidelijk voorbeeld hiervan is de rechtzaak tegen de Doper Ghiele Hame, die aan de orde 
komt in onderdeel B van dit hoofdstuk 
33 RA 2, fol UI V , 112r , 23dec 1529 
34 RA 2, fol. 113 r , 22 maart 1533 
35 Van Hattum, Geschiedenissen van Zwolle, II, 356, 357. 
36 Zie onderdeel B van dit hoofdstuk 
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al komen er uit de bronnen geen 'lutheraensche' feiten aan het licht, de veron
derstelling dat deze totaal afwezig zijn geweest, lijkt weinig aannemelijk. 
Want als eind jaren dertig de kritiek van reformatorische kant weer tevoor
schijn komt, dan breekt deze naar buiten in de vorm van een ware volksbewe
ging. De 'lutherse' vicecureit Arent Graet van Collen vormt daarvan het mid
delpunt. Wat er zich rond de persoon van deze geestelijke in 1539 voordoet, 
veronderstelt een langdurige voorgeschiedenis. 

Arent Graet van Collen nam sinds 1532 het pastoraat waar voor de niet-resi-
derende pastoor Albertus Pighius. In 1539 wordt hij beschuldigd van lutherij 
en van het feit, dat hij 'den luden in sijnre predication qualicken leerden en 
verleyden'." De vicecureit is bij zeer velen geliefd. Vooral onder 'die Oestwert 
verkeert hebben ende noch verkeeren' is zijn aanhang groot.'" Deze zeelieden, 
schippers en kooplieden hopen dat heer Arent 'bynnen Campen solde brengen 
see als 't in den oesterschen steden geholden wordt'. Naar aanleiding van te
gen hem ingebrachte beschuldigingen wordt de vicecureit door de bisschop 
naar Utrecht gedagvaard. Heer Arent gaat echter niet. Zijn aanhangers beleg
gen een vergadering in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis. Behalve de oost-
vaarders zijn daar ook vertegenwoordigers van gilden en burgerwacht aanwe
zig. Onder de sympathisanten bevinden zich zelfs leden van de meenten. Tij
dens de bijeenkomst stellen zij een gemeenschappelijke verklaring op waarin 
men eist dat heer Arent niet naar Utrecht mag worden gedagvaard. Aankla
gers moeten zelf maar naar Kampen komen. Een delegatie bezorgt deze eis op 
het stadhuis. Woordvoerder van deze afgevaardigden is Henrick Hudde, lid 
van een bemiddelde koopmansfamilie, een van 'de principalen dessen oploep 
ende vergaderinge'. Deze voorman in het burgerprotest is de vader van de later 
leidinggevende gereformeerde koopman Rutger Hudde.' ' De zaak blijft aan 
van 20 juli tot 18 oktober. Na drie maanden wordt op het stadhuis een verga
dering belegd waar de Kamper raad en meenten met gedeputeerden van ridder
schap en steden en de stadhouder aanwezig zijn. Voor dit bovenlokale forum, 
de Statenklaring^, wordt heer Arent ontboden. Pastoor Pighius brengt zware 

37 Hierover de volgende stukken: OA 12, fol 158-159 v; OA 21, fol. 14 en 95, te dateren tussen 
16 september en voor St. Maartenavond (10 november) 1539; OA 242, 17 september 1539 en 11 
juh 1540; RA 1, fol. 300, 1 april en 28 juni 1542; RA 2, fol 114-116 v , 18 oktober 1539; RA 32, 
28 juni IS42; Kronijk Johan van Breda, l3l-li5,Nagge, Historie van Overijssel, II, 155 161;Ger-
des, Historia Reformationis, III, 129-134; Revius, DaventnaeIllustratae, 257-261. 
38 Kronijk van Johan van Breda, 131. 
39 In de godsdienst-politieke ontwikkeling te Kampen is de betrokkenheid van de koopmansfa-
milie Hudde belangrijk geweest' 'dairvan Henrick Hudde het woerdt vuerdden'; 'En de principa
len van dessen oploep en vergaderinge sijndt geweest [.. ] Henrick Hud'. Kronijk van Johan van 
Breda, 131, 132 Voor Rutger Hudde, zie hoofdstuk 4, 200. De oom van Rutger, Arent Hudde, 
eveneens uit Kampen afkomstig, werd als welgesteld koopman in 1566 te Amsterdam een leiding
gevend gereformeerde Voor de relatie tussen de Kamper en de Amsterdamse Huddes. OA 224, 
fol 150 en 188 en OA 437, 'allerhande onseker' De Amsterdamse Rutger Hudde was 'Sachwalter 
Rigaischer Kaufleute in den Niederlanden' Hagedorn, Ostfrieslands Handel und Schiffahrt, 214. 
40 Het Statencollege van ridderschap en steden hield zich behalve met bestuurlijke zaken ook met 
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beschuldigingen tegen hem in."' Heer Arent verdedigt zich, maar wegens ket
terse prediking en zijn weigering om naar Utrecht te gaan, wordt hij veroor
deeld. Als 'openbaeren ketter' en als 'onwillich ende rebell' wordt hij voor de 
commotie rond de Heilige-Geestgasthuiskerk verantwoordelijk gesteld. Het 
vonnis luidt dat heer Arent zich 'van stonden an, van den selven avont, uuter 
stadt ende stadvrijheit versien most.' Op verbeurte van lijf wordt de ketterse 
vicecureit voorgoed niet enkel uit het gewest, maar ook uit het stadhouderlijk 
gebied Friesland en Groningen verbannen. 

In heer Arent hebben we met een priester te maken die op de belangrijkste 
kerkelijke post ter plaatse zich publiek heeft gekeerd zowel tegen de leer als te
gen de hiërarchie van de bestaande kerk. Hij is met lutherij besmet, draagt zijn 
nieuwe inzichten uit en gedurende geruime tijd krijgt hij onder meer via zijn 
kanselwerk brede aanhang onder de burgerij. Een citatie om zich over het 

de rechtspraak bezig. Dit was de tweede hoofdtaak van het college Het kon zich daartoe consti
tueren tot landsklarmg, het hoogste gewestelijke hof van appel, een rechterlijk college dat recht
sprak naar het zogenaamde landrecht Op korting van dit landrecht en van de juridische taak der 
Staten van de kant van de landsheer, waren de Staten zeer alert. Al in de bisschopsperiode traden 
de drie IJsselsteden hiertegen gezamenlijk op Zij beloofden elkaar bij te staan als een der steden 
of een burger der steden zou worden verkort in het landrecht OA 2489, 27 mei 1452 Over de kla
ring GA 2501-OA 2504, 'Clanngen', register van besluiten van gehouden klaringen; Ter Kuile, 
'De Klaring in Overijssel', 95-112. De neiging tot korting op dit recht en de oppositie tegen het 
recht van constituering van ridderschap en steden tot gewestelijke klaring van de kant van de 
landsheren vormden een toenemende bron van spanning Vooral als in de jaren na 1553, na de in
stelling van het hof van kanselier en raden door de centrale regering te Brussel het oude gerechte
lijke systeem van Overijssel ondermijnd wordt Gosses, Handboek, 312 e.v.; Reitsma, Centrifu
gal and centripetal forces, 40, 46-48; Bijsterbos, 'Mededeelingen over het recht en den vroegeren 
rechtstoestand', 10. Zie ook hoofdstuk 4, noot 7. 
41 Pastoor Albertus Pighius was primus der rigorosi van Leuven, de eerste faculteit die Luthers 
stellingen en boeken veroordeelde. 'The candidates for the mastership were after examination pla
ced in three classes, in each of which the names were arranged in order of merit. The fist class 
were styled rigorosi (honour-men)' Rashdall, Medieval Universities, U, 267. 
De geleerde pastoor was geheim Kamerheer van twee pausen geweest en hij was verdediger van het 
primaat van de paus. In zijn Hierarchiae ecclesiasticae assertio, Keulen 1538, ontwierp hij een 
rond de paus gecentreerde ecclesiologie DThC, 2096' 'C'est une ecclésiologie extrêmement re-
marquable pour l'epoque', waarin het gezag van de kerk werd gefundeerd in ' l'institution de 
droit divin du sacerdoce. Le sacerdoce a un chef, c'est Ie pape, successeur de Pierre et detenteur 
dans l'Eghse d'une primaute teil que tout pouvoir ne peut émaner que lui.' In 1525 scheef hij Ad-
versus Graecorum Errores, waarin Luther door hem werd getypeerd als de antichrist. Uit Rome 
terug in de Nederlanden bestreed hij vanuit Utrecht de Reformatie op militante wijze: ' s'adonne 
exclusivement [ . ] tout specialement è la controverse. Toute son oeuvre est dès lors inspiree par le 
desir de mettre a mal les doctrines nouvelles'. Zijn Apologia mdicti a Paulo III was een felle aan
val op de lutheranen, met name op Melanchton. Kort na de dood van Pighius werd diens pole
miek met Bucer uitgegeven: Apologia Alberti Pighii Campensis adversus Martini Buceri. In zijn 
geschrift De libero hominis arbitrio et divina gratia streed hij met Ca/v/jn over de vrije wil Alle 
nadruk legde hij op de conjugatie tussen genade en vrije wil, waarbij de eerste afhankelijk gesteld 
werd van de tweede In een strak volgehouden synergisme bleef voor hem de genade in het teken 
staan van de helpende hand die moest worden aangegrepen, maar steeds kon worden geweigerd. 
Langs deze weg kon de mens volgens hem het eeuwig leven verdienen. Melles, Albertus Pighius, 
195, 196 
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ambtelijk uitdragen van ketterijen bij de top van tiet diocees te komen verant
woorden, legt hij naast zich neer. Vanuit de bestaande kerk bezien, moest men 
wel een uiterst gevaarlijk priester in hem zien. 

Van zijn aanhang geven de bronnen het volgende beeld. Een groot deel van 
de burgerij sympathiseert met hem, vooral de op de Duitse Hanzesteden geo
riënteerde zeelieden, schippers en kooplieden die daar het lutheranisme had
den leren kennen.''^ Bij gildeleden, leden van de burgerwacht, ja zelfs bij 
meenteleden blijkt hij ingang te hebben gevonden. In een schriftelijke verkla
ring neemt men het zelfs tegen de diocesane top voor hem op. In het conflict 
kiezen veel Kampenaren niet voor hun pastoor maar voor diens ketterse vice-
cureit. 

Het is onzeker of in de loop van de jaren dertig naast de dopers ook andere 
groeperingen in conventikel bijeenkwamen.'*' De gevoerde processen bevatten 
vrijwel geen aanknopingspunt. Het ging immers, het proces tegen heer Arent 
uitgezonderd, om individuele gevallen. Ook uit de nadrukkelijke conventikel-
bestrijding in een stedelijke publicatie van eind 1528 kan niet zonder meer het 
bestaan van niet-doperse conventikels worden afgeleid. Want het betrof de 
stedelijke afkondiging van een landsheerlijk plakkaat geldig voor alle gewes
ten. Zonder nadere gegevens laten zich uit een dergelijke afkondiging geen 
specifiek lokale toestanden afleiden. Wel bevat het proces tegen heer Arent 
een aanwijzing voor het mogelijk bestaan van niet-doperse samenkomsten. In 
zijn beschuldiging beweerde pastoor Pighius namelijk, dat er binnen Kampen 
verboden godsdienstige vergaderingen gehouden werden. De pastoor deelde 
tevens mee, dat hij de leiders van deze samenkomsten persoonlijk en bij name 
kende. Mocht men in de stad met deze vergaderingen doorgaan, dan zou, zo 
waarschuwde hij, de stad in groot gevaar komen.'" Na zware kritiek op zijn 
persoon nam Pighius deze opmerkingen over geheime vergaderingen en de lei
ders daarvan later weer terug. Hoe ontaktisch deze opmerkingen over Kampen 
en de Kamper burgerij voor het gewestelijk en stadhouderlijk forum ook wa
ren, de hele verdere opstelling van de pastoor versterkt juist de gedachte dat 
het door hem onder druk weer van tafel gehaalde op zichzelf wel degelijk waar 
was. 

Gelijktijdig met deze verslapping binnen de parochie kwam echter ook een 
tegenbeweging op gang. Tegenover de brede invloed van de vicecureit met 
nieuwe godsdienstige opvattingen kreeg de rector van de Latijnse School, Jo-

42 Kampenaren varen ook in de zestiende eeuw op het Oostzeegebied. Kamper lalcen wordt zelfs 
geëxporteerd naar Rusland. RA 2, 106. De Oostvaart valt in 1533 onder een handelsverbod door 
Karel V op de Oostzeelanden afgekondigd. Aanvankelijk had het stadsbestuur publicatie van dit 
verbod van de centrale regering achterwege gelaten. Maar op 24 juni 1533 volgde alsnog afkondi
ging. OA 242, fol. 126. Via IJssel en Vecht was er ook handelscontact met het Duitse achterland. 
Deze handelsroute voor Kampen stond bekend als 'de oestersche strate even respondiert op Swol-
le'. OA 2512, fol. 115. 
43 Voor doperse conventikels zie onderdeel B van dit hoofdstuk. 
44 Kromjk van Johan van Breda, 133. 
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han Evertsz. a Lymberich, bijval voor een initiatief tot activering en consoli
dering van de liturgische koorzang. Zijn plan tot oprichting van een choralen-
convict 'ter eere des soete, ghebenedide naeme Jhesus, Maria, Goedes moeder, 
ende allen santen en santinnen, tot eeuwigen bediensticheyt van onser kerc-
ken' werd gesteund door de kerkprovisoren Johan van der Vecht en Tijmen 
van der Veen, door de kerkmeesters Gheert Glauwe en Gheert Kreinck, door 
enkele memories en ook door particulieren als de rijke weduwe Weyme van 
der Straten met haar dochter en door schepen Elardt Cromme. De oprichting 
van het choralenconvict hield een mogelijke uitdaging van de vicecureit en 
diens aanhang in. Het was immers een door vooraanstaande parochianen ge
nomen initiatief om de traditionele eredienst in stand te houden en waar moge
lijk verder te ontwikkelen. Met de stichting voor de twaalf beroepszangertjes 
die iedere dag in de parochiekerk de getijden zouden zingen en gespecialiseerd 
waren in het gregoriaans, kon ook de afnemende zangijver, die bij de horisten 
was geconstateerd, worden tegengegaan."^ 

Het gebeuren rond Arent Graet van Collen laat zien, dat het stadsbestuur 
een betrekkelijk tolerante opstelling innam. Geruime tijd hebben de plaatselij
ke autoriteiten hem binnen de stad ketters laten preken zonder in te grijpen. 
Het stadsbestuur komt eerst in actie nadat tegen de vicecureit een aanklacht 
bij de bisschop was ingebracht en er van diens officiaal een dagvaarding tegen 
de priester was afgekomen. Ook de reactie op de verklaring vanuit de vergade
ring in de Heilige-Geestkerk is niet fel en abrupt. De magistraat hield de zaak 
immers nog drie maanden aan. In de strafmaat blijkt evenmin een extreme op
stelling. Keizerlijke plakkaten zouden hier de doodstraf hebben geëist. Waar
schijnlijk speelt in deze milde houding het streven naar lokale en gewestelijke 
autonomie ten opzichte van de landsheer een rol. De actieve betrokkenheid 
van ridderschap en steden - in het proces functionerend als Statenklaring -
wijst ook in die richting.'"' 

45 Volgens Kolman kan er in Kampen vnj vroeg een symptoom van vermmderde mzet bij de ge-
tijdenzangers worden geconstateerd. De H Kruismemone heeft zich eind 1537 aan de priesters 
die in haar opdracht 'dye getijden singen' geërgerd Hierover ontstond 'differentie ende twist' met 
de kerk- en getijdenmeesters Geert Glauwe en Geert Kreynck De koorzangers zouden zich bij de 
begrafenisdiensten der armen minder ijverig hebben betoond dan bij de uitvaarten der rijken 
Presentiegeld motiveerde kennelijk meer dan de verplichting om 'om Gods wille' te zingen In het 
laatste geval was er bij meerderen sprake van absentie Ook klaagden de memoriemeesters er over 
dat de zangers tijdens de eigen vroegmis op vrijdag niet altijd de nodige ernst betrachtten. Provi-
soren en kerkmeesters kwamen met de memorie overeen, dat de horisten die bij aanmerking op 
hun gedrag bij herhaling 'wrevehck' reageerden, uit de getijden zouden worden gezet Kolman 
acht het goed mogelijk dat de horisten over een langere periode meer aanstoot gegeven hebben. 
De nalatigheid en korzeligheid van de Kamper koorzangers zullen volgens hem allereerst ver
klaard moeten worden als vermoeidheidsverschijnselen ten gevolge van het toegenomen peil en de 
vergroting van zangactiviteiten Maar daarnaast 'moet toch in Kampen de Hervorming haar ver
slappende invloed hebben uitgeoefend'. Kolman, 'De Latijnse School en de koorzang in de Sint-
Nicolaaskerk', 176, 178, 202, 203, 219. Voor de stichting van het tehuis voor arme scholieren zie 
ook hoofdstuk 1, 63-65 
46 Reitsma, Centrifugal and centripetal forces, 51, werkt dit aspect nader uit, maar daarbij legt 
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De geleerde pastoor Albert Pighius, een felle anti-protestanf", heeft als pas
toor van Kampen lutherije bij zijn eigen vicecureit niet weten te voorkomen. 
Op het standpunt van Pighius bleek de man die hem te Kampen als pastoor 
verving, een ketterse wolf in schaapskleren te zijn. 

Heer Arent verdwijnt in 1539. Echter niet voorgoed. Na zijn verbanning uit 
Kampen, Overijssel, Friesland en Groningen is hij naar Amsterdam gevlucht. 
Als vicecuireit kort daarna werkzaam in het Noordhollandse Middelie, wordt 
hij nog voor eind 1539 door raadsheer-commissaris Assendelft van het Hof van 
Holland gevangen genomen, aan de stadhouder van Holland uitgeleverd en 
'uyt alle des Keysers landen' verbannen.''* Hierop is de nu overal vogelvrij ver
klaarde Arent Graet weer richting Kampen getrokken. Juli 1540 blijkt dat een 
deel van de burgerij een stevige band met de verbannen vicecureit onderhoudt. 
Uit een raadspublicatie van 11 juli wordt duidelijk dat heer Arent zich op dat 
moment reeds een tijdlang weer in de direkte omgeving van de stad ophoudt en 
dat 'daer etlyck van onsen borgeren dagelyx bij reysen om myt hem to commu
niceren' ."' Het stadsbestuur verbiedt de burgers ieder verder kontakt met Arent 
Graet. Opvallend is dat de magistraat in de publicatie de burgers specificeert in 
geestelijken en wereldlijken. Stond ook een deel van de Kamper geestelijkheid 
nog in kontakt met de verbannen ex-vicecureit? Leefde er onder de plaatselijke 
geestelijkheid duurzame sympathie voor de ketter en diens ideeën? 

De verbannen heer Arent hield zich niet alleen op in de omgeving van de 
stad, hij waagde zich zelfs in de stad. De herbergier van De Eenhoorn, Jan 
Brant, wordt namelijk twee-en-een-half jaar na de bewuste verbanning opge
pakt, omdat hij 'boven 't gebot geharbarget hadde her Arent Graet vicecureijt 
ende Luteraen'.'" Als Jan Brant hierop geëxamineerd en gepijnigd wordt, 
blijkt dat er ook bij hem sprake is van ketterij en wel 'quaet gevoelen van den 
weerdigen heyligen Sacrament'." Werpt dit gegeven geen nader licht op de he-
resie van heer Arent? Uit de archiefstukken blijkt over de aard van zijn kette
rijen weinig. Het blijft bij algemene aanduidingen als ketters preken en luthe
rije." Voor Jan Brant, nauw bij de verbannen vicecureit betrokken, blijkt de 

hij de tolerante houding van het Kamper stadsbestuur al te protestants uit door te stellen. ' . in 
spite of the fact that the substitute-pastor, around whom they had rallied, had to leave the city 
Under the supervision of the city magistrate, another crypto Protestant pastor could be appoin
ted ' Pastoor Andreas Fabri van Vrelant wekt in het geheel niet de indruk een 'crypto Protestant 
pastor' te zijn geweest. 
47 'Einflussreiche Kontroverstheologe'. Iserloh, 'Die kathohschen hteranschen Gegner Luthers', 
208. 'exact contre-pied de la formule protestante'. DThC, 2099 
48 De Hoop Scheffer, Geschiedenis der Kerkhervorming, II, 469. Idem, 'Geestelijken, van kette
rij verdacht', 199. 
49 OA 242, fol 137 r. 
50 RA 32, 28 juni 1542. 
51 RA 1, 300, 1 april 1542; RA 32, 28 maart en 22 april 1542. 
52 Ook een naderhand op verzoek van de Kamper magistraat door het Deventer kapittel opgestel
de notariële akte van 1 september 1541 formuleert de ketterij van Arent Graet meer algemeen: 'lu-
theranum dogma aut alios errores'. Velthuysen, 'Cureiten of pastoors van Kampen voor de Her
vorming', AAU 18, 65. 
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visie op het altaarsacrament de kern van de ketterij. Dat Jan Brant met dit sa
crament moeite heeft, blijkt ook uit zijn absentie bij de mis en dat over langere 
tijd. Het stadsbestuur duidt zijn gevoelens aan met de bekende uitdrukkingen: 
'mytten nyer luteraenschen secten ende ketterie besmit t' sijnnen'. Onder de 
druk van gevangenis en foltering heeft Jan Brant zijn 'erren gerevoceert'. De 
herbergier begeert genade voor recht. Met een boete van 25.000 stenen voor de 
stad, herkrijgt hij zijn vrijheid. 

Inmiddels was Andreas Fabri van Vrelant in 1540 opvolger van pastoor Pig-
hius geworden. Anders dan zijn voorganger vestigde hij zich in zijn - door acti
viteiten van de voormalige vicecureit Arent Graet van Collen nog steeds bedreig
de - parochie. Over de algemene toestand van die parochie geeft Van Vrelant 
minder optimistische berichten. In het begin van de jaren veertig klaagt hij over 
de terugloop in de opbrengst van de hoogtijpenning: van die obedientie offte 
hoectijtspennynck, diewelcke weleer groot is geweest [...] ende is in weynich jae-
ren zeer vergaen'. Er is zelfs sprake van een totale terugval in inkomsten van de 
pastorie: 'van dat qualick vaeren der lestverleden pastoren, vicecureyten [...] 
ende nochtans in cortten tijden achterwt gevaeren als dat lichtelijck te bewijsen 
is.'" Over het niet altijd trouw betalen van de verphchte hoogtij penning had de 
geestelijkheid zich ook al eind jaren dertig bij het stadsbestuur beklaagd.^" Af
gaand op deze klachten ontstaat de indruk dat een vrij groot aantal parochianen 
zich niet meer zo bij de officiële liturgie betrokken weet. Een gemiddeld aantal 
betalende communicanten van ± 1625 per communie aan het begin van de ja
ren dertig is voor een stad als Kampen niet erg veel." 

53 Rekening van pastoor Andreas Fabri van Vrelant, 1540, GA-KK 2-g 
54 Zie hoofdstuk 1, 22 
55 Het globaal aantal communicanten is via gegevens uit 1532 en 1533 als volgt vast te stellen Vi
cecureit Clemens ontving in 1532 op Pinksteren aan hoogtijpenningen 14 koopmansgulden, op 
Kerstmis 19, op Maria Hemelvaart 20 en op Pasen 1533 28 Met behulp van deze bijdragen kan 
het gemiddelde aantal deelnemers aan de communie over vier aaneengesloten hoogtijden worden 
berekend ledere deelnemer was als gehoorzaamheidspenning het vierde deel van een gosseler aan 
de pastoor of de vicecureit schuldig Mr Clemens tekende bij de ontvangsten van Pinksteren 1532 
namelijk aan 'Dominica Penthecostes, XIIlI koopmansgulden Item nota, pro obedientia [...] 
loe IS mij een leghelick die hoechtijt hout sculdich [ ] het vierendeel van een goslaer tot alle vier 
hoectijden des laers Ergo 's laers is mij een legelic die hoechtijt holt sculdich een goslar', GA-KK 
2-d Nu was de waarde van een koopmansgulden 20 gosselers Pinksteren 1532 was de opbrengst 
14 koopmansgulden, waarin iedere communicant minimaal 1/4 gosseler had bijgedragen Dit 
geeft over beide kerken op Pinksteren 14*20*4= 1120 communies Op Kerstmis 19*20*4= 1520; 
op Maria Hemelvaart 20*20*4= 1600 en op Pasen 1533 28*20*4 = 2240 Over de vier aaneengeslo
ten hoogtijden samen 6500 communies Het totaal aantal communies valt echter niet samen met 
het aantal parochianen dat per jaar communiceert Want aan de opeenvolgende communies na
men per keer met telkens geheel andere personen deel Er zullen parochianen bij zijn geweest die 
alle vier keren deelnamen Daarnaast zal een aantal met meer dan een van de vier keren hebben 
gecommuniceerd Over de periode van genoemde vier hoogtijden gingen er gemiddeld 1625 beta
lende parochianen per hoogtijd ter communie Het maximum aantal per afzonderlijke hoogtijd 
was 2240 Rekening houdend met de genoemde betahngsklachten en met het gegeven dat de ar
men buiten de verplichte betaling bleven, zal het aantal communies per hoogtijd wat hoger zijn 
geweest dan het gemiddelde van 1625 en het maximum van 2240. 
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Van Vrelant klaagt in zijn pastoorsrekening ook over de terugloop in priester
roeping waardoor voor de parochie, geen kapelanen te vinden zijn: 'Weleer als 
die priesteren vuel waren soe creech men capelanen genoech, nu is al de werlt 
vol gebrecks priesteren, [...], ende overall vuell kercken vaceren, waeromme 
nyemant gekrijgen kan'.'* 

Al in het begin van zijn pastoraat (lopend van 1540-1557) krijgt Van Vrelant 
met kritiek op de bestaande kerk te maken. Dat blijkt uit de bekentenis van 
een zekere Alijt, weduwe van Gheert van Dokkum. Volgens haar eigen zeggen 
heeft ze 'lelicke ende schendelicken opten pastoer gesproken'. Ze wordt door 
het stadsbestuur veroordeeld tot het dragen van de schandsteen. Deze straf 
kan ze afkopen met 25 goudgulden en het leveren van 10.000 stenen. 

Op 3 juli van hetzelfde jaar 1540 wordt Niele, de vrouw van Peter Jansz., 
gevonnist. Gevangen genomen en gepijnigd, geeft ze toe 'gedwaeld te hebben 
in voelen articulen des hilligen geloffes, daervan sie nu penitiert ende voer de-
selve dwalinge gnade en ghien recht begeert heeft'." Haar dwalingen worden 
omschreven als 'lutherije'. Uit het verslag van haar bekentenis en uit de om
schrijving van haar dwalingen met de term 'lutherije' valt niets meer af te lei
den dan dat Niele godsdienstige kritiek in het algemeen heeft geuit. Het feit 
echter dat Niele gehuwd was met de mennistische conventikelpredikant Peter 
Jansz. die in hetzelfde jaar te Kampen geëxecuteerd werd, geeft reden voor het 
vermoeden, dat 'lutherije' hier te nemen is als aanduiding voor doperse kette
rij. Dit past geheel bij wat in het begin van dit hoofdstuk werd opgemerkt over 
de betekenis van de term 'lutherije'. Niele wordt verplicht de eerstvolgende 

Nu gaf het stadsbestuur in 1557 aan pastoor Kuynretorff een veel hoger aantal van wel 8000 com
municanten per jaar door OA 2249 De magistraat schetste met dit aantal echter waarschijnlijk 
een al te optimistisch beeld De opgaaf van 8000 was namelijk onderdeel van een taxatie van het 
geheel aan parochie inkomsten, welke vermeld werden in het kader van het het aantrekken van 
een nieuwe pastoor Dit vinden van een nieuwe pastoor kostte het stadsbestuur veel moeite De ge
boden taxatie kan al te ruim zijn genomen De veronderstelling van een te optimistische opgaaf 
wordt versterkt door het feit dat de opvolger van pastoor Kuynretorff, Snecanus, het stadsbestuur 
wegens te geringe inkomsten van de pastorie een extra toelage van zelfs 150 goudguldens vragen 
moet OA 22, 33 Het aantal communies kan dus heel wat kleiner zijn geweest dan het aantal van 
8000 dat de magistraat aan Kuynretorff opgaf Een aantal van 7000 communies vanaf de jaren 
dertig tot de jaren zeventig, dus rond het midden van de zestiende eeuw, lijkt een reële schatting 
Afgaand op de inkomsten van gemiddeld 1625 communies en het maximum van 2240 voor 1532-
1533 ontvangt men ook volgens Velthuysen, 'Aanteekemngen op Lindeborn's Histona Episcopa-
tus Daventriensis', 86 'geen besten dunk van het godsdienstig leven in dien tijd' Zijn opmerking 
dat de hoogtijpenningen 'gelukkig slecht betaald werden, zodat het zeer goed mogelijk is, dat het 
getal der non paschantes niet groot is geweest', biedt geen nader houvast Het werkt de minder 
gunstige conclusie op basis van GA KK 2 d niet weg Bovendien blijft een slecht betaalde hoogtij-
penmng een ongunstig teken voor het godsdienstig leven 
56 BIJ normale bezetting zouden er onder de pastoor een drietal kapelaans in de parochie werk
zaam moeten zijn Dit aantal van 'drieën capellaenen' wordt vermeld in de met Van Vrelant op 6 
juni 1540 overeengekomen 'Voerwaerden van den pastoer angaende die cure ende pastorie van 
Campen' OA 2248 
57 RA2, 117v en 118r , 3 juli 1540 Zie voor Peter Jansz onderdeel B 2 van dit hoofdstuk, 120-
121 
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vrijdag vanaf zeven uur 's morgens vóór de kerk op een schavot voor het oog 
van alle medeburgers te kijk te gaan staan, totdat men in processie de kerk uit 
zal komen. En ze 'sail dann voer die processie gaen myt een lynnen kleet, heb
bende m der hant eene barnende keerse van een half f pond wasses'. Na afloop 
van de processie moet ze met de kaars in de hand voor het heilig sacrament 
knielen 'ende hoeren misse ende offeren die keerse, in een blijken dat sie van 
hoere arroeren ende dwalingen waerafftich berouw hefft'. Het verschijnen in 
de kerk voor het hoofdaltaar en het offeren van de kaars golden als een ver
schijnen voor God en een voor zijn aangezicht plechtig afzweren van de dwa
lingen. Op deze wijze moet Niele na het herroepen van haar dwaling voor haar 
zonde boeten om weer met de kerk verzoend te kunnen worden.'* 

Begin 1541 wordt de schoolmeester van de Buitenkerk, meester Jan Petersz. 
bij schepenen en raden ontboden. Hem wordt bevolen voortaan absoluut geen 
suspecte of verboden boeken meer te verkopen. Zeer ernstig spreken ze hem 
toe. Dit keer zou het nog bij een berisping blijven, maar bij een volgend over
treden zal men hem 'scerpelicken berechten'.'' Meester Jan, die behalve 
schoolmeester ook boekbinder, boekdrukker en boekverkoper was'", had als 
leerkracht invloed op de vorming van de kerkjeugd. Maar veel ruimte om een 
afwijkende visie over te dragen bij de uitleg van Credo, Ave Maria, bij de lec
tuur van bijbelpericopen en gedeelten van kerkvaders, had hij onder de sterk 
gemotiveerde rooms-katholieke rector Johan Evertsz. a Lymberich zeker niet. 

In de maand maart 1541 wordt in de stad weer een keizerlijk mandaat inza
ke de lutherij afgekondigd.*"' De afkondiging benadrukt de maatschappelijke 
en politieke boycot van reformatorische critici. Lutherse ketters, ook al had
den ze herroepen en geboet, ook al was hun genade voor recht gegeven, zullen 
in geen enkel landsheerlijk gewest mogen 'hebben, noch exercieren eenigen 
eerlicken staet, noch oick wesen in onsen Raden, noch van enigen steden'. 

Herriepen Johan Pael, Niele van Peter Jansz. en Jan Brant hun geloofs
overtuiging, het proces tegen een zekere Jacob Schroeder laat zien dat er ook 

58 Een veel voorkomend kerkelijk vonnis voor wie zijn dwalingen herriep Dat de burgerlijke 
overheid deze kerkelijke boetedoening oplegt, verandert aan het kerkelijke karakter van de straf 
mets Hoog, De martelaren der Hervorming, 82 In de loop van de voorgaande eeuwen had het 
schepengerecht deze vorm van kerkelijke boetedoening als bijkomende straf voor burgerlijke cri
minaliteit overgenomen Met name de processie op Palmzondag werd gebruikt om bepaalde over
treders van de stedelijke rechtsorde voor het oog van de stedelijke samenleving te laten boeten. 
Kolman, 'De pelgrims van Jeruzalem', 198, haak als voorbeeld de straf in 1501 opgelegd aan een 
zekere Beerte Bastiaanse aan De vrouw had lange tijd wegens 'false comenscap' op de Hagen-
poort gevangen gezeten Voor ernstige vergrijpen kwamen ook boete- en strafbedevaarten naar 
heilige plaatsen als Rome, Santiago di Compostella of Jeruzalem voor Deze opgelegde bedevaar
ten werden op den duur afkoopbaar gesteld 
59 RA 2, fol 118 v , 18 jan 1541 
60 'typographus ac ludimagister ad D[ivam] Virginem' , zo omschrijft hij zichzelf naar de twee 
door hem uitgeoefende beroepen in enkele door hem gedrukte en bewaard gebleven werkjes Zijn 
naam verlatiniseerde hij daarin tot 'Johannes Petrejus' Krans, 'Kamper boekdrukkers', 181. 
61 OA 242, fol 137 V , Dmc [Dominica] die Remimscere, 13 maart 1541 
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personen waren die standvastig bleven. Toen men op Octaaf van Sacraments
dag 1541 met het heilig sacrament in processie 'hoichtijtlik' de stad doortrok, 
bleef Jacob Schroeder op zijn werk zitten. Hij bewees het sacrament geen en
kele eer. Juli 1541 gedagvaard wegens 'versmadinge ende contumelie [weer
spannigheid tegen] des selven onses Heren ende Zalichmakers' voor de volle 
raad verschenen, begeerde hij geen genade, maar recht." Met het oog op de 
volgende rechtszitting waar hij opnieuw moet verschijnen, wordt hij op 8 juli 
door twee schepenen 'examiniert'. Op zijn eed en de zaligheid van zijn ziel 
wordt hem gevraagd of hij gelooft dat het heilig sacrament in de processie om
gedragen, waarachtig levend vlees en bloed van Jezus Christus is 'soe als Sijne 
Groetmoegentheyt' voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Jacob ant
woordt, dat hij gelooft dat God in de hemel is en dat zulke consecratie ge
schiedt 'in den memorie onses Heren'. Hij ziet het sacrament louter als teken 
van herinnering aan de Here. Naar eigen zeggen op dezelfde wijze als hij zijn 
Pater Noster leest. Tijdens het geloofsonderzoek wil Jacob niet toestemmen 
dat de hostiegedaante waarachtig vlees en bloed van Christus is. Na zijn con
fessie wacht Jacob Schroeder verdere berechting niet af. Hij ontvlucht de stad. 
Naar keizerlijk plakkaat wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld. Tegen
over de kern van het altaarsacrament, de transsubstantiatieleer, stelde Schroe
der een sacrament als louter herinnering aan Christus' sterven. 

Gebrek aan eerbied voor het altaarsacrament toont ook Evert Ens: 'voor 't 
weerdige heylige sacrament tegens den pastoer gehadt hefft mit ongeschickte 
woorden ende manieren'.*' Maar anders dan Jacob Schroeder begeert Evert 
Ens genade voor recht. Op 16 februari 1542 wordt hij veroordeeld tot levering 
van 10.000 stenen. 

Uitgesproken ondersteuning ondervinden de kerkelijke en burgerlijke auto
riteiten van de zijde der minderbroeders. In hun preken treden deze klooster
lingen tegen de reformatorische beweging op. Begin april 1543 schrijft de ma
gistraat een brief waaruit hun bestrijding van de nieuwe leer blijkt. De brief is 
gericht aan het provinciale concilie van de Franciscaner orde, te Amsterdam 
bijeen. Het concilie krijgt de vraag voorgelegd of broeder Johan Rijnvisch, 
gardiaan van het convent, en broeder Luytken van Zwolle in Kampen kunnen 
blijven. Want er is volgens de magistraat in de stad groot gebrek aan goede 
predikanten. Bovendien zijn er 'boeser Luteraenscher ketterijen', die men 'in 
ghenerleye wijse alhier dencken to lijden off to gestaden'.*^ 

62 RA 2, fol 122, 16 juli 1541. 
63 RA 32, 7 en 16 februari 1542. 
64 Van Heel, Het Minderbroedersklooster te Kampen, 213 Dat er tussen Minderbroederscon
vent en stadhuis eerste helft van de zestiende eeuw een goed contact bestond, blijkt ook uit de 
schenking van een tekst die enige oude spreuken bevatte, geschreven door minderbroeder Wynalt 
en bestemd voor het stadhuis. In het begeleidend schrijven omschrijft hij de stadsbestuurders als 
'sonderlinghen hefhebbers ende voirstanders der [. ] religie' Hij belooft hen te gedenken, 'altyt 
by daghen ende by nachten myt sine stedighe gebeth voir welvaert van myn heeren personen ende 
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Maar er is in de jaren veertig bij bepaalde geestelijken ook verzet tegen de 
kerkleer aanwijsbaar. Veroorzaakte in de jaren dertig vicecureit Arent Graet 
van Collen binnen de gevestigde kerk grote problemen, voor de jaren veertig 
geldt eveneens dat de Kamper geestelijkheid niet over de hele linie het kerke
lijk (leer)gezag steunde. In twee gevallen komt het daarbij tot een proces. 

Het eerste, dat tegen Willem Vaelcken, wordt aangespannen door heer 
Claes van Zijl. Hierover schrijft het stadsbestuur 28 april 1547 de domproost-
officiaal te Utrecht aan. Uit de bewaardgebleven minuut van deze brief blijkt 
Vaelcken wegens 'contumacie' te zijn geëxcommuniceerd. De reden van zijn 
weerspannigheid blijft echter onduidelijk. De brief vermeldt hierover niets. 
Op verzoek deelt het stadsbestuur de officiaal het een en ander mee over de ge
vangenneming van Vaelcken. De stedelijke overheid heeft daarbij op verzoek 
assistentie geboden. De burgemeesters hebben Vaelcken ernstig bevolen zijn 
zaak te Utrecht naar genoegen af te doen. Maar de officiaal krijgt tenslotte te 
horen dat Vaelcken inmiddels Kampen is ontvlucht." Een tweede schrijven 
over Vaelcken is eveneens in de vorm van een minuut bewaard gebleven. Het 
gaat om een ongedateerd bericht van enige tijd later, gericht aan de officiaal 
van de aartsdiaken te Utrecht.'* De aanhef van dit schrijven geeft het onder
werp kortweg aan als 'contra Willem Vaalken'. Het stadsbestuur omschrijft 
hem als rebels en obstinaat. Nu hij volhardt in zijn verzet, heeft de magistraat 
hem van zijn kerkelijk beneficie - hij was als priester verbonden aan de St. Ni-
colaaskerk - vervallen verklaard.*' 

De tweede zaak, die van Melchior Pelgrim, is minder ondoorzichtig. In 1548 
is Pelgrim vanuit het Noorse Bergen, waar hij als predikant aan het Hanzekan
toor verbonden was, naar Kampen gekomen. Hij bezoekt de IJsselstad om de 
erfenis van zijn vader, die hier was overleden, te regelen. Kampen is voor hem 
geen onbekende stad. Niet alleen woont hier familie, maar Pelgrim is hier 
vroeger (1537-1542) ook priester, horist en docent aan de Latijnse School ge
weest.** Het Rechterlijk Archief geeft over zijn levensloop verdere informatie: 
'daernae sich van hyr hefft gegeven to Wittenberch ende bij den Marckgraven 
Joachim van Brandenburch ende anderen lutheraensschen ketteren'. Zodra de 

der ghemeenre stadt'. Over de gangbare vroomheid uit hij zijn bezorgdheid: 'Dair wy in duechden 
altsamen, blijven colt, ionck ende olt'. Binnen het kader van dit streven naar deugd staat minder
broeder Wynalt een vorm van reformatie voor: 'Reformationem optat unusquisque, at a seipso 
quis incipit?/ Wij begeeren gelicke reformacie, mer wie begint van hem selven, o lacye'. Nanninga 
Uitterdijk, 'Eenige oude Spreuken', 148-158. 
65 OA 223, fol. 374 en 375, 28 april 1547. 
66 OA 223, fol. 380 en 381, ongedateerd. 
67 Verdere gegevens over heer Willem Vaelcken ontbreken. Gegevens over de zaak zouden zich 
moeten bevinden in de archieven van de officialen van de bisschop of van de aartsdiakens. Deze 
archieven zijn niet bewaard gebleven. Informatie van drs. E.T. Suir van het Rijksarchief in de 
Provincie Utrecht. 
68 'Alsoe Her Melchior Pilgrumsz hem alhyr to Campen hyr voermals als priester gedraegen 
hefft'. RA 2, fol. 129 v., 2 juni 1548. Het gegeven dat hij docent aan de Latijnse School geweest 
is: Kolman, 'De Latijnse School', 181. 
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magistraat verneemt dat de ex-priester zich opnieuw ophoudt in de stad, wordt 
Pelgrim op het stadhuis ontboden. Hem wordt gevraagd of hij voor terugkeer 
soms permissie van de officiaal te Utrecht heeft. Hoogstwaarschijnlijk was 
heer Pelgrim na zijn eerder vertrek uit de stad wegens ketterij reeds voor de 
kerkelijke rechtbank te Utrecht gedaagd. Wanneer, blijft onzeker. Nadat Pel
grim de gestelde vraag ontkennend heeft beantwoord, volgt in zijn afwezig
heid stedelijk beraad. Een van de grieven die het stadsbestuur tegen hem for
muleert is, dat hij 'contrarie de christelike ordonnancie een wijff genomen 
ende kynderen daerbij verkregen' had. Naar het oordeel van de magistraat 
leefde Pelgrim in concubinaat. Bij hem combineerde schending van het celi
baat zich met 'lutherije'. 

Pelgrim krijgt in tegenwoordigheid van de hele raad aangezegd, 'dat hij 
sich van stonden aen sal packen bij schijnenden sonnen to komen uth der 
stadt'. Mocht hij het wagen de stad ongeoorloofd toch weer binnen te komen, 
dan zou men hem vervolgen, anderen tot voorbeeld. Na de uitwijzing is Pel
grim kennelijk weer naar het Noorse Bergen vertrokken, want acht jaar later 
schrijft de koopliedenbond van de Hanze uit Bergen aan Kampen een brief 
ten behoeve van 'werdige Her Melchior Pelgrim [...], unser van wegen der Er-
barn Anse Steder getreuwe verordenter Prediger uns Seelbesorger'. In de 
brief vraagt de bond of hun predikant voor het regelen van een erfenis naar 
Kampen kan komen. Waarschijnlijk heeft Melchior Pelgrim op dit verzoek 
verlof gekregen en is hij mogelijk ook daarna in Overijssel gebleven. Samen 
met Caspar Coolhaes en Johan Oostendorp behoort hij in 1566 tot de eerste 
reformatorische predikanten van Deventer.*' Op aandringen van de hertogin 
van Parma worden de predikanten mei 1567 Deventer uitgezet. Op verzoek 
heeft het Kamper stadsbestuur tevoren aan de stadhouder inlichtingen over 
Pelgrim gezonden: 'Mr. Melchior Pelycoms, geboren burger, gewesene capel-
laen deser stadt Campen. Hiervoermaels uth derselver stadt om sijne quade 
leronge van den raede verdreven ende gebannen'.™ Als priester te Kampen 
was Pelgrim met lutherije besmet geweest. Of dit betekende dat de kapelaan 
van Kampen toen reeds het dogmatisch lutheranisme aanhing, valt moeilijk 
uit te maken. De verscheidenheid en onbepaaldheid op godsdienstig gebied 
was immers groot. De grenzen waren vloeiend." Bij meerdere personen kan 
een verscheidenheid van religieuze opvattingen, een groeiend reformatorisch 
besef worden waargenomen. Na zijn vertrek uit Kampen trok de voormahge 
priester Melchior Pelgrim naar Wittenberg en vervolgens is hij bij keurvorst 
Joachim van Brandenburg in dienst getreden. Deze keurvorst vestigde in zijn-
gebied een landskerk 'die eine merkwürdige Mittelstellung zwischen dem alten 
und neuen Kirchentum einnahm. Er betonte, weder 'römisch' noch 'witten-

69 Snelting, 'ProthocoUum Capituli Daventriensis', 191, 192; Nanninga Uitterdijk, 'Melchior 
Pelgrim', 15-18 en Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk, 57 gaan hier terecht van uit. 
70 OA 224, 7 november 1566. 
71 De titel van Bergsma's verhandeling, 'Zestiende-eeuwse godsdienstige pluriformiteit', 9-30 is 
op dit punt veelzeggend. 

108 



bergisch', sondern 'katholisch' sein zu wollen.'''^ Via een verscheidenheid van 
ervaringen en inzichten is de ex-priester uit Kampen uiteindelijk reformato
risch predikant te Deventer geworden. Al rekent Loosjes hem 'zeker tot de Lu-
therschen'", dogmatisch lutheranisme lijkt bij Melchior Pelgrim weinig aan
nemelijk. Te Kampen zal hij in meer algemene zin reformatorische kritiek 
hebben geuit. 

Tot dusver lieten we één element van de kritiek van het stadsbestuur op Pel
grim onbesproken, namelijk dat hij 'contrarie de christelijke ordonnancie een 
wij ff genomen ende kynderen daerbij verkregen' had. Naar aanleiding van 
deze grief rijst de vraag of er tussen schending van het celibaat en hervor
mingsgezindheid direct causaal verband bestaat. Te Kampen kon het leven in 
concubinaat van geestelijken in meerdere gevallen worden aangewezen: 
- Op 12 februari 1541 waarschuwt het stadsbestuur eens voor altijd ene Anna 
'in den Parse' en de dienstmaagd van heer Evert Witte. Beide moeten terstond 
de priesters met wie ze 'conversieren', verlaten. Zij mogen niet meer met hen 
omgaan, eten of drinken, noch in het geheim, noch in het openbaar. Bij over
treding na vermelde datum zouden ze aan de kaak worden gesteld. '̂* 
- Op 24 oktober 1544 wordt een zekere Machtelt, dienstmaagd van heer Lub
bert, door het stadsbestuur gelast deze priester te verlaten. Ze wordt 'bij son-
nenschijne uuter stadt ende vrijheyt' verbannen." 
- Eerder in 1544 wordt in de stad een weduwvrouw geëxecuteerd. Zij had ne
gen jaar samengeleefd met priester Jacob Geert ter Velthuys. De laatste had 
beweerd, dat 'die priesterlicke staet was een duvels ende ongotlicke staet'."' 
- In 1548 volgt dan de genoemde Melchior Pelgrim die, behept met 'lutherije', 
ook wegens schending van het celibaat door het stadsbestuur wordt gekriti
seerd. 
- In 1555 wordt in opdracht van de bisschop de Kamper priester Egbert Vrije 
door twee kapelaans gevangen genomen. De raad stelt daarvoor drie stadsdie
naren en een gevangenis ter beschikking. Reden voor arrestatie is, dat heer 
Vrije 'lasterlicken van een groet excess befaemt sij to weten, dat he tot arger-
nisse ende schadalisatie guider, vrommen ende erbar luiden een schandtlicke 
hoererije, genoempt incestus, met een prefessede giestelicke begijne, genoemt 
suster Elisabeth Lamberts' gepleegd heeft. Er waren kinderen geboren. Het 
betreft dus een duurzame relatie tussen een priester en begijn. Bij zijn arresta
tie toont Vrije de raad een door beiden ondertekend schrijven uit 1553. In dit 
stuk verklaarde Vrije dat hij haar 'witlick ende wel getrout hadde als sijn echt 
getrouwe huysvrouwe'. En hij beloofde haar daarin 'nemmermeer weder [te] 
begeven off dye doot sal ons scheiden'. Volgens de raad maakt een dergelijke 

72 Iserloh, 'Die Religionsgesprache 1540/1541', 285. 
73 Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk, 57. 
74 RA 32, 12 februari 1541. 
75 RA 2, fol. 127 v., 24 oktober 1544. Er zijn geen strafmaatregelen bekend, noch tegen heer 
Evert Witte, noch tegen heer Lubbert. 
76 RA 1, fol. 304. Zie voor beiden ook 123. 
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verklaring het delict zwaarder. De pastoor, behalve magister artium liberalium 
ook licentiaat in de theologie, voert hierop 'voele ende diverse schrifftlicke en 
montlicke deductiën, redenen ende allegaciën [rechtsgronden] ter verdediging 
van de priester aan. Voor het delict, "t welck in sich doch niet enorme offte 
groet en were' heeft de priester volgens de pastoor reeds gebiecht, geboet en 
behoorlijk voldaan. Hij had zich gebeterd en was 'daervan in 't aflaet van der 
lest vergangen vasten per pena et culpa geabsolveert'.'" Deze zaak nagaand, 
kan geconstateerd worden, Ie. dat de plaatselijke pastoor geen reden tot ge
vangenneming van de priester zag en daarin van mening verschilde met het 
stadsbestuur, dat als wereldlijke macht 'auxilium brachii secularis ende handt-
starkinge' aan de bisschop verleend had; 2e.dat er in de zaak van dit concubi
naat duidelijk een verschil in taxatie bestond tussen diocesane leiding en de 
plaatselijke pastoor; 3e. dat de mildere opstelling van de pastoor wel samen
ging met een duidelijk roomse houding. De pastoor dong namelijk niets af op 
biecht, boete, aflaat en vasten. 

De vraag zou kunnen worden gesteld of de opstelling van pastoor Vrelant 
echt gemeend was of dat het een manoeuvre betrof. Vrelant verdedigde de 
priester, maar de raad verwees de pastoor door naar de vicaris of officiaal van 
de bisschop. De kwestie ging het stadsbestuur, naar eigen zeggen, verder niet 
aan. Het was een zaak van zuiver geestelijke jurisdictie. De raad had als wereld
lij ke macht de bisschop bij de arrestatie enkel de gevraagde assistentie geboden. 
De houding van de pastoor heeft veel weg van een boycot van het bisschoppelij
ke ingrijpen. Het ingrijpen vanuit het centrum van het diocees in een plaatselij
ke aangelegenheid probeerde Vrelant lam te leggen. Zijn poging om de priester 
vrij te krijgen mislukte op het formele argument van het onderscheid tussen 
geestelijke en wereldlijke jurisdictie. De magistraat was de minder tolerante 
bisschop terwille. Had het stadsbestuur deze handreiking soms geboden onder 
de druk van een officieel bisschoppelijk bevelschrift? Een dergelijk verzegeld 
schrijven van de 'hochwerdigen in Godt vader ende vermoegende fursten und 
heren Georgen ab Egmondt bisschop tot Utrecht' was in de raadszitting van 19 
oktober 1555 aanwezig. Dit bevelschrift tot arrestatie van de priester past mijns 
inziens in het bredere kader om de in 1549 op de diocesane synode geaccepteer
de Formula Reformationis lokaal te effectueren. Ter synode al leek dit streven 
naar lokale hervorming vanuit het diocesane centrum door verschillende plaat
selijke pastoors te zijn geboycot. Diverse pastoors trachtten toen namelijk bij 
de rapportage over misstanden in de dekenaten en de parochies de bisschop en 
zijn ambtenaren er buiten te houden. In dit verband is de rapportage over de 
toestand in Kampen opvallend. Volgens de opgaaf van de plaatselijke pastoor, 
dezelfde Fabri van Vrelant, bestonden er in Kampen in 1549 geen gebreken op 
geestelijk gebied: 'quod pastor Campensis ipsi retulerit nuUos esse defectus in 
oppido Campensi et parochia sua et suos subditos' .'̂  

77 OA 2323; RA 2, fol. 142-144. 
78 Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, V, 266. 
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- Aan het eind van de zestiende eeuw doen zich in Overijssel meerdere geval
len voor van pastoors die als gereformeerd predikant willen dienen, terwijl ze 
binnen de rooms-katholieke kerk in concubinaat hebben geleefd: 'Aengaende 
de papen diens herte van Godt geroert werdt om hen in der Gereformeerde 
kercke tot den kercken dienst te begheven, daervan is besloten, dat men sij niet 
tot den kerckendienst sal toelaten, voer ende eer sij eerst haer concubinen oft 
onechte wijven sullen getrowt hebben'.'" 

In bovengenoemde gevallen kon schending van het celibaat samengaan met 
geloof in zowel rooms-katholieke, anabaptistische, 'luteraensche', als gerefor
meerde opvattingen. Tussen hervormingsgezindheid en schending van het celi
baat bestond dus geen direct causaal verband. 

Algemeen-reformatorische kritiek wordt ook in de jaren vijftig uitgebracht, 
onder meer via de drukpers. Een raadsdeputatie reist op 17 februari 1551 naar 
Zwolle tot 'die communicatie van den mandamente berorende die secte en de 
boecken van Martin Luther ende sijn complicien'.^" Het stadsbestuur kondigt 
op 27 januari 1555 een publicatie af over een bepaald verboden boek. De ma
gistraat had namelijk vernomen dat 'sommige boekvoerers, kraemers ende an
dere die mit boeken ommegaen' het aandurven om onder het gewone volk 
exemplaren te verkopen en te verspreiden van een werk door de voormalige 
pastoor te Garderen op de Veluwe, Johannes Anastasius Veluanus gemaakt en 
verspreid. In dit boek, 'Kort bericht offte der Leken Wegewijser' zouden zich 
veel heresieen, ketterijen en dwalingen tegen de heilige kerk en de christelijke 
godsdienst bevinden. Daardoor zou 'die simpel gemeente jamerlicken verleidt 
ende bedrogen' worden. Het geschrift zou uitnodigen tot oproer. Door een al
gemeen lees- en verkoopverbod wil de magistraat tijdig moeilijkheden voorko
men. Ieder die een exemplaar van het betreffende werk in bezit heeft, moet dit 
binnen drie dagen op het stadhuis inleveren. Wie na deze tijd het boek nog in 
bezit blijkt te hebben, zal worden gestraft, anderen tot voorbeeld.*' De magi
straat heeft in zijn karakteristiek van het werk niet overdreven. Voor de be
staande kerk was het een zeer gevaarlijk werk. Roomse dwalingen worden er 
fel in bestreden. Der Leken Wegwijzer pleit voor de lekenkelk, voor opheffing 
van het celibaat, het richt zich tegen de heiligenverering, kritiseert de goede-
werken-leer, de ouwel heet 'een stratengott' en de mis wordt in het geschrift 

79 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 244, 245. 
80 OA 424, reysen ende bodeloen, 17 februari 1551 
81 OA 242, fol. 172, 27 jan 1555 Het Kamper verbod paste in een bredere bestrijding van het 
werk Nadat Der Leken Wegwijzer op 12 april 1554 de (Straatsburgse'') pers verlaten had, werd 
het amper vier maanden later al in Harderwijk verkocht. Door heel Gelderland vond het geschrift 
aftrek Op 6 september verbood het Gelderse Hof het werk. Weer vier maanden later volgde Kam
pen dus met een verbod. 
In de Wechwijser, 128, 376 staat, dat het werk in Straatsburg gedrukt werd. Maar Morsink, Joan
nes Anastasius Veluanus, 27, 28, acht Straatsburg uit veiligheidsoverwegingen als gefingeerd 
adres goed mogelijk en hetzij Rostock, hetzij Wesel als plaatsen van uitgave aannemelijker. 
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'een broitdienst' genoemd. Anastasius Veluanus heeft tot in details zijn her
vormingsplannen gereed. Het komt er slechts op aan de reformatie door te 
voeren en ge-reformeerde kerken te vestigen. De schrijver raadt lezing aan van 
de Loei Communes van Melanchton en ook van de Institutie van Calvijn. 
Mannen als Luther, a Lasco, Bucer en Bullinger worden met instemming aan
gehaald. De strekking van de kritiek is te typeren als algemeen-reformato
risch.*^ 

Ondanks al deze kritische geluiden blijft het rooms-katholieke geloof zich 
bmnen de stad duidelijk uiten. In kerken, kloosters en kapellen worden missen 
opgedragen. Vanaf de preekstoel in de St. Nicolaaskerk worden sermoenen 
gehouden. Bij de doopvont van blauwe Namense steen worden kinderen ten 
doop gehouden. Op de zandstenen sedilia, met baldakijn langs de gebeeld
houwde koorafsluiting zitten dienstdoende priesters op hun beurt in het officie 
te wachten. Van achter het nieuwe koorhek klinken ook na 1550 vertrouwde 
priesterstemmen en getijdenzang van choralen.*' In dezelfde jaren vijftig schil
deren Jacob Maler en Albert Jacobsz. Maler voor de bedekamer van het Soe-
te-Naeme-Jhesushuis hun drieluik met op het middenpaneel Christus als kin
dervriend, met de leraar der kerk St. Hieronymus schrijvend aan een lessenaar 
op het rechter zijpaneel, en links St. Paulus in gezelschap van een pelgrim. De 
weeskinderen, ook op het schilderstuk afgebeeld, concentreren zich met be
hulp van deze triptiek-memorietafel op het gebed voor het zieleheil van de 
stichter van het tehuis. Het is ook de tijd dat een van de Malers een Laatste 
Avondmaal schildert.*" Trouwe rooms-katholieke parochianen zoals rector 
Johan Evertsz. en Weyme van der Straten overlijden, maar hun overtuiging 
leeft bij anderen voort. Bij de drukker Steven Joessen bijvoorbeeld. Midden 

82 In een adem beveelt Anastasius zowel Melanchtons Loei Communes als Calvijns Institutie 
aan Ook prijst hij Luthers Catechismus Over alle reformatoren spreekt hij bijna met dezelfde 
eerbied en liefde Moll, 'Johannes Anastasius Veluanus en 'Der Leken Wechwijser' ', 97, Noch 
bij Luther, noch bij Bullinger, noch bij Calvijn wil hij zich aansluiten Rogier, Geschiedenis van 
het Katholicisme, I, 103, Post, Kerkelijke Verhoudingen, 532 'Een stichtelijk werk in reformato
rische geest, zonder dat de hoofddogma's van Luther of Calvijn duidelijk uitkomen', Morsink, 
Joannes Anastasius Veluanus, 167 'In de Wechwijser zijn veel gereformeerde opvattingen te vin
den Onomwonden wordt de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof alleen, zonder de 
werken der wet, beleden Dat is reformatorisch, zowel gereformeerd als luthers [ ] Vervolgens 
valt te constateren dat reeds in 1554 Anastasius' leer van de sacramenten geënt is op de 
zwingliaans-gereformeerde met dien verstande dat de doopbeschouwing toen nog sterk luthers ge
tint was Daar staat weer tegenover dat hij van meet af voorstander is van het breken van het 
brood bij het avondmaal en de viering aan tafel Hierin komt al uit dat Anastasius niet alleen af
kerig IS van de katholieke eredienst maar ook van de lutherse, omdat die zijns inziens veel te veel 
van het pauselijke heeft vastgehouden [ ]. Samenvattend luidt mijn conclusie de Wechwijser 
vertoont een tweeslachtig karakter' 
83 Bij testamentaire schenking had de op choralen en koorzang betrokken Weyme van der Stra
ten in 1550 geld voor dit nieuwe, in renaissancestijl gebouwde koorhek van het priesterkoor in de 
Bovenkerk nagelaten In 1551 was het gereed OA 1331, fol 238r Over sedilia met baldakijn en 
doopvont in gotische stijl Van de Kamp, 'Sedilia, grafhekken en doopvont in de St Nicolaas- of 
Bovenkerk te Kampen', 10-15 
84 Zie ook hoofdstuk 4, onderdeel C.2 , 223-224 
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zestiende eeuw zet hij in de drukkerswij k tussen het Minderbroedersconvent 
en het stadhuis een zaak op. Enkele zeldzaam geworden werkjes in het midden 
van de jaren vijftig bij hem gedrukt, laten ons zien hoe de biecht, de mis en het 
sterven door de kerkganger moeten worden opgevat. Een warachtige Bichte te 
spreken voor den Priester geeft aan, dat biechten nodig is tot zaligheid. De 
biechtehng moet streven naar deugd. Aan het eind van het traktaat wordt de 
voorbede van Maria gevraagd. Een tweede werk*' identificeert de wijn in de 
kelk met het bloed van Christus. In het geschrift wordt de misviering verbon
den aan het streven naar deugd. Het misoffer heeft ook kracht voor wie zich in 
het vagevuur bevinden. Maria wordt ver boven de engelen gedacht. Ze dient te 
worden aanbeden als keizerin in heerlijkheid gezeten. Haar dominante positie 
binnen de mis wordt omschreven als 'Maria die moeder van dit sacrament'. 
Een derde traktaat heeft de overdenking van het christelijk sterven tot onder
werp.*' Als tegenwicht tegen alle helse verschrikkingen worden de eigen ver
diensten en de thesaurus ecclesiae aangeboden: 'Wilt ghi u vertroosten tegens 
die verdomenis [...] Soe suit ghy [...] uwt doen den helschen brant met voel 
wercken der charitate'; 'Sommige schroemen van haer doot want si cleyn sijn 
van duechden ende verdiensten. Die sullen daer teghens stellen allen sacramen
ten en duechdelicke wercken, diensten der heyligher kercken, der sancten ende 
Enghelen'. De hier aangehaalde traktaten dragen een moralistisch-didactisch, 
duidelijk rooms-katholiek karakter. Het zijn werkjes die hecht in de middel
eeuwse traditie staan. Behalve drukker was Steven Joessen ook rentmeester 
van het vlak tegenover de drukkerij gelegen Minderbroedersklooster. Dan ver
wondert ons het roomse karakter van genoemde werkjes nog minder, gelet op 
de reeds eerder in dit hoofdstuk vermelde opstelling van de Minderbroeders te
genover de reformatorische beweging.*' Het is dan ook uiterst onwaarschijn
lijk dat Steven Joessen de mogelijke drukker van een verzameling psalmen en 
liederen van Utenhove en Datheen is geweest.** 

85 Een daghelicxe verwondermge der Comngmne van saba, dal is van een christen mensche als hi 
ansiet de mayestaet des Conincx Jesu Christi mt sacrament des allaers 
86 Een suyverlike ende devote beweginge mt overdencken der vier Wtersten ende ander saUge oe
feningen op die soeven dagen vander weken 
87 Krans, 'Kamper boekdrukkers', 176, wijst op contact van de rentmeester-drukker met de mm-
derbroeder Johannes Knijff, die een aantal jaren in het klooster te Kampen verbleef. Van 1555-
1558 was Knijff Provinciaal der Minderbroeders en woonde toen in 's-Hertogenbosch Deze rela
tie bracht rentmeester Steven Joessen tot de uitgave van de drie genoemde traktaten, die blijkens 
de titelpagina alle drie geschreven waren 'Door een Minderbroeder van s Hertogen bussche' 
88 Op grond van titel en lettertype noemen Wieder, De Schriftuurlijke Liedekens, n. LXIX, en 
Scheurleer, Nederlandsche Liedboeken, 13, Steven Joessen als mogelijke uitgever van de liederen
bundel Sommighe Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in die Christen Ghemeynte in dese 
Nederlanden is gebruyckende. Anno 1566 Onder verwijzing naar Wieder en Scheurleer hield re
centelijk Luth, 'Daer werrt om 't seerste uytgekreten . . . ' , I, 38, die mogelijkheid eveneens open. 
Het karakter van de hier genoemde werkjes en ook de positie van Joessen maken het uiterst on
waarschijnlijk, dat Steven Joessen de drukker zou geweest zijn van deze bundel liederen van 
Uienhoven en Datheen, die onder meer bij de hagepreken werden gezongen. 
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B. DE DOPERS'' 

1. Munsterse dopers 

Zomer 1533 werd de chiliastische profeet Melchior Hofmann, vader van het 
Nederlandse anabaptisme*', in Straatsburg gevangen genomen. Daarop had 
Jan Matthijsz., bakker uit Haarlem, november van dat jaar de leiding overge
nomen. December 1533 zond hij twaalf apostelen uit. Hun boodschap was, 
dat het Godsrijk slechts door het zwaard kon worden opgericht. Toen eind fe
bruari 1534 Munster in doperse handen was, bevond zich in de stad ook de 
'apostel' Jan van Leiden. Spoedig gevolgd door Jan Matthijsz. zelf, die daar
voor zijn verblijf in Deventer afgebroken had.* Munster, de 'stad Gods', lag 
maar even over de oostgrens van het gewest." 

Vanuit het 'Nieuwe Jeruzalem' riep predikant-propagandist Bernt Roth-
mann op tot een massale exodus uit de Nederlanden. In Munster zou God de 
kerk hebben hersteld door de aanvaarding van de volwassendoop. Hier be
vond zich de ware gemeente van Christus die gedurende 1400 jaar met meer 
had bestaan. Rothmann zag de doperse breuk met de bestaande kerk nadruk
kelijk in het verlengde van de Reformatie. Maar behalve continuïteit was er 
ook superioriteit in het werk van Melchior Hofmann, Jan Matthijsz. en Jan 
van Leiden. De waarheid in Wittenberg en Zurich aan het licht gebracht, 
straalde eerst ten volle in Munster.'^ 

89 Van der Zijpp, Geschiedenis der Doopgsgezinden, 26-33. 
90 Leendertz, Melchior Hofmann, 309, 310, Mellink, De Wederdopers, 20-31 
91 We nemen de term hier in de ruimste zin van het woord Ik sluit me aan bij W Bergsma, die er 
op wijst, dat het bijna onmogelijk is een enigszins verantwoorde indeling te maken van de vele re 
hgieuze stromingen in de zestiende eeuw Dit hangt samen met de vele publicaties van met name 
de afgelopen decennia 'De "Tauferforschung" en de studie van de "radicale Reformatie" in het 
algemeen mogen zich in een grote belangstelling verheugen' Het is niet ongebruikelijk de radicale 
Reformatie zelf onder te verdelen Maar hoe men ook indeelf 'De grenzen zijn natuurlijk 
vloeiend en iedere indeling moet met de grootst mogelijke voorzichtigheid en onder voorbehoud 
geschieden' Bergsma, Aggaeus van Albada, 42, 43 In gelijke zin Horst, The Dutch Dissenters, 1 
'their counterparts today stress a divergence of ideas and a pluralistic outlook' Voolstra, 'Het
zelfde, maar anders', 127, wijst er op dat er nog veel gedegen onderzoek nodig is, zowel naar het 
leven en de gedachten van de leiders der doperse beweging in hun sociaal- en theologisch-histon-
sche context, als allerlei detailonderzoek inzake originaliteit, afhankelijkheid en hermeneutiek 
van doperse geschriften In afwachting van de uitkomsten daarvan, 'is het voorlopig slechts mo
gelijk in heel algemene termen de relatie tussen de doperse beweging en zowel de voor-reformato
rische als de reformatorische periode te bepalen' 
Bij de behandeling van de dopers in Kampen zie ik van een strikte onderscheiding af 
92 Rothmann beweerde dat Erasmus, Luther en Zwingli wel de waarheid aan het licht hadden ge 
bracht, maar dat hun reformatorische arbeid slechts half werk was Melchior Hofmann, Jan Mat
thijsz en Jan van Leiden zouden de waarheid pas echt hebben doorgevoerd, omdat zij de gelovi
gen radicaal losmaakten uit de blindheid van de babylomsche en anti-christelijke gevangenis, dat 
wil zeggen uit de bestaande kerk Door hun optreden zou eerst in Munster de Reformatie zijn 
volle effect hebben bereikt Rothmann, Restitution, 91-94 
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Vanuit Munster zendt Jan Matthijsz. vervolgens opnieuw profeten uit. Hun 
boodschap is, dat nog voor Pasen 1534 het oordeel over de wereld zal komen. 
Nergens dan in Munster zal er ontkoming zijn, 'so Munster die stat des Heren 
und nuwe Hierusalem wer, da der Her die sine erhalden und ider genoich ha
ven sol'.'^ Vanaf begin maart 1534 circuleren er in de Nederlanden ook brieven 
met de oproep naar Munster te komen. Daarin staat precies aangegeven wan
neer en vanwaar de dopers uit de Nederlanden gezamenlijk naar het V^estfaal-
se Sion moesten trekken: 'Past alle t' samen een half mijle buyten Hasselt te 
wesen, omtrent Berchklooster, den 24en dagh van Meerte omtrent den midda-
ge. Weest voorsichtich in alle dingen: ghij en suit voor den beschreven dach 
daer niet wesen, noch oock niet later: Men sal achter dien tijt na niemant 
wachten. Niemant en versuyme te comen [...] Emmanuel.''" 

Kampen, gelegen aan de reisroute Holland-Munster, wordt hierop gecon
fronteerd met honderden dopers afkomstig uit Holland, Zeeland en Utrecht 
die per schip naar Munster willen. De magistraat laat op 25 maart aan het Hof 
van Holland weten, dat in samenwerking met de drosten van Vollenhove en 
van Genemuiden zevenentwintig schepen zijn aangehouden 'vol volcx, mans, 
wijffs ende kinderen [...], ende omtrent vijftienhonderd spiessen, veel haec-
bussen, sleachswaerden, hellebaerden, ende anders alderhande geweer, ende 
met vier vaankens ende vier trommen, ende sijnt in als metten vrouwen ende 
kinderen omtrent drieduizend starck'. Alle wapentuig is hun afgenomen en de 
schepen zijn stuurloos gemaakt.'' Het stadsbestuur vraagt het Hof om advies, 
omdat het deels 'arme onnosel luyde zijnt, weeten wij nyet woe men 't daer 
mede sal holden'. Uit het schrijven blijkt dat er ook dopers uit de oostelijke 
gewesten naar het Berchklooster komen. Uit Kampen en de beide andere IJs-
selsteden zijn 'reysige peerden nae Zwol ende Berghcloestere geschickt' om 
dopers die via de landroutes komen, tegen te houden.'' 

Reeds 27 maart schrijft het Hof van Holland terug." De Raad van de ko
ning bedankt hierin de magistraat voor het optreden tegen de dopers. Het ad
vies wordt gegeven om alleen de leiders terecht te stellen. Door het grote aan
tal aangehouden personen staan de autoriteiten in feite machteloos. Onder de 
gevangenen bevindt zich het kopstuk Jacob van Campen.'* Zouden de autori-

93 Berichte der Augenzeugen, 225. 
94 Gouthoeven, Chronijcke van Holland, 594, geciteerd naar De Hullu, Bescheiden, 152-154 
95 Minuut van uitgegane brief, niet in G.A K. aanwezig Geciteerd naar De Hullu, Bescheiden, 
158-160 
96 Vanuit Friesland, het Bentheimse, Kleef en zelfs vanuit Oost-Friesland vindt er een trek naar 
het Berchklooster plaats. Gisbert van Baix bericht aan Zwolle dat er sprake is van totaal tussen de 
14 000 en 16 000 Dopers Mellmk, De Wederdopers, 34-36; Berichte der Augenzeugen, 226, 227. 
97 OA 2256 De datering geeft een verschrijving te zien: 1533 moet 1534 wezen 
98 Hij behoorde tot de twee voornaamste doperse leraars van Amsterdam. Begin 1534 had hij er 
meer dan honderd personen helpen herdopen De leiding van het Munsterse Sion aanvaardde hij 
volledig Blijkbaar was hij met de komst van de schepen naar Overijssel goed op de hoogte, want 
in Genemuiden wachtte hij de schepen uit Holland op Mellink, De Wederdopers, 104, 117, 118, 
120, 125. 
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teiten bij zijn aanhouding niet geweten hebben wie ze voor zich hadden? In ie
der geval is hij korte tijd later weer op vrije voeten. Dan verblijft hij zelfs een 
tijdlang in Kampen bij zijn vijf broers." Behalve dat het aanhoudingsbeleid 
van de stedelijke overheid door overmacht wordt bepaald, is het tevens in de 
selectie niet zeker. 

Behalve dat Kampen meehelpt de reisroutes van de Nederlanden naar Mun
ster te blokkeren, leent de stad ook militair materieel aan de bisschop die 
Munster belegert.™ De bisschop kent weinig pardon. De Kamper stadssecreta
ris Johan van Breda tekent in zijn Kronijk over dit beleg aan: 'dat deels grass 
van der eerde mosten eten die wth Munster quemen en hem willens van groo-
ten honger lieten doot slaen'."" December 1534 ontvangt Kampen met de bei
de andere IJsselsteden van de stadhouder het verzoek te helpen voorkomen, 
dat doperse gezanten 'dezen Nederlanden verkundigen sullen, wie de dach des 
Heeren nae hier bij sij, om die gemeene luyde dair deur te verwecken hulp 
ende bijstant, provand ende andere noottruft te erlangen'.'"^ 

Om dopers op te wekken naar Munster te komen met het doel de belegerde 
stad te ontzetten, schrijft Bernt Rothmann een revolutionair traktaat Van der 
Wrake.^^^ De invloed van dit geschrift is lokaal merkbaar. In februari 1535 
wordt er in Kampen een zekere Warner Tute geëxecuteerd. Zijn bekentenis 
ademt de sfeer van Van der Wrake. Warner Tute verklaart namelijk, dat een 
zekere Johan Wever hem gevraagd had 'offt hij myt hem toe velde wolde. Hij 
hadde een harnas gecofft. Dair solde cortelick eene vergaderinge versien. Dan 
waer ter plaetsen waere hem onbewust. Die Vader hadde die plaetse versien. 
Ende alsdan solden die basunen wtten hemel blaesen ende alsdan solde een yt-
lijck oick bereyt wesen'.'"^ 

Toen begin 1535 in Spaarndam een vergadering plaatsvond van 32 leiders 
der doperse beweging, waren er ook dopers uit Kampen aanwezig. Ter verga
dering werd een aanval op Amsterdam beraamd. Een dopers profeet uit Kam-

99 Mellink, De Wederdopers, 107 
100 Op 16 mei 1534 arriveert dit wapentuig in het leger: 'So haven ouch die stet Campen, Schwol 
und Deventer sechs grosser stuck, nut namen dry carthunen und dry notschlangen, hergeschickt'. 
Berichte der Augenzeuge, 233. 
101 OA 12, fol 154. 
102 Schrijven van de stadhouder aan Deventer, Zwolle en Kampen, 17 december 1534. Niet in 
G A K . aanwezig. De Hullu, Bescheiden, 173, 174. 
103 Grondgedachte van het werk is: Na de periode van de wraak zal de tijd van de wederopnch-
ting van het Godsrijk op aarde volgen. Wie dit rijk dichterbij wenst, moet eerst helpen de godde-
lozen te verdelgen. God heeft in Jan van Leiden de ware David verwekt. God zal hem sterken m 
de strijd Men zal 'Das Fahnlein fliegen lassen und in die Posaune stossen In allem sollen sie es 
Babyion vergelten, wie es vorher gehandelt hat [. ] die Zeit der Rache ist an uns gelangt Gott hat 
den verheissenen David erweckt Gerustet mit seinem Volk zur Rache und Strafe an Babylon [...] 
und begebt euch, so viele wie moglich herzu, unter das Panier Gottes zu kommen' Rothmann, 
Van der Wrake, 357-360 
104 RA 1, Ther doit genchten, fol. 297-299 Men vergelijke hiermee de zinsnede uit Van der Wra
ke in de noot hiervoor 
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pen, een zekere Lenart, was voorstander van dit plan Hij zou in de stad wel 
vierhonderd man onder zich hebben die de actie willen ondersteunen "" Zelfs 
al zou er in dit bericht sprake zijn van overdrijving, dan valt hieruit toch nog 
af te leiden dat er begin 1535 te Kampen een georganiseerde grote doperse ge
meenschap bestond Karakteristiek voor deze gemeenschap is, dat hun profeet 
het Munsterse voorbeeld wil volgen Een gewapende opmars naar Amsterdam 
behoort tot Lenarts program 

Dat over deze doperse gemeenschap het gemeentelijk archief geen inlichtingen 
verschaft, hoeft ons niet te verwonderen Mogelijk heeft het stadsbestuur naar 
buiten toe zo min mogelijk vast willen leggen, er kunnen stukken verloren zijn 
gegaan en veel activiteiten van de beweging zullen zich in het geheim hebben vol
trokken Eerst uit het verhoor van ene Jannetgen Thijsd te 's-Gravenhage en uit 
het getuigenis van ene Meynart van Emden wordt bekend, dat bovengenoemde 
vierhonderd man in Kampen bereid waren om aan een aanslag op Amsterdam 
deel te nemen Het plan voor een dergelijke gewapende overval betreft overigens 
met slechts Amsterdam Ook aan Deventer en aan Kampen wordt gedacht '"* In 
de winter van 1534-1535 is de spanning in de IJsselstreek groot Rond de stad 
worden wachtposten uitgezet 'Item Johan van Urck geweest toe Wilsum om 
voerwachte toe holden als die wederdoepers m velde waeren' '"̂  

Een aantal dopers wordt in deze periode te Kampen in arrest gehouden Dit 
blijkt onder meer uit een brief van Deventer aan Kampen, gedateerd 28 janua
ri 1535 'dat bij Uw Ersamen oick eyne behachtet is metter selver error Ana-
baptistarum' '"̂  Een bericht uit de stadsrekeningen over 1535 betreft mogelijk 
dezelfde gevangen Doper 'Claes Kruese ende Henrick Kuynretorff myt eenen 
waegen geweest toe Warckeren an den drost van Isselmuden beroerende den 
wederdoeper' '"' Was de gevangene misschien Jute Wever'' Deze Doper werd 
in 1535 te Kampen gearresteerd "° Maar al eerder, in december 1534, werd een 
viertal dopers aangehouden Ghiele Hame en Hilgundt, zijn moei (beiden af
komstig uit Arum vlakbij Franeker), Michiell (boekverkoper uit Leiden) en de 
reeds eerder genoemde Warner Tute uit Deventer Blijkens de stadsrekeningen 
over 1535 zijn ze 'ter pine ende ter justitie gestalt' Het Rechterlijk Archief van 
Kampen geeft over het viertal meer informatie.'" Ghiele gelooft dat hij zonder 

105 'Een propheet woont binnen Campen, genaemt Lenart [ ] die aldaer wel vierhondert onder 
hem heft, die met zijn geselscap souden commen' MeUink, De Wederdopers, 118 120, Mellink, 
A msterdam en de wederdopers, 43 
106 Op 24 maart 1535 wordt in Kampen een zekere Jan Claesz Cock geëxecuteerd Zijn bekentenis 
verschaft de volgende informatie 'Denwelcken hij mitten gheenen die van den bende zouden wesem 
met geweer souden hebben gevolcht om die stede van Amsterdam, Deventer oft Campen te overval 
len [ ] dootslaende ende vermeiende allen den gheenen die van hoerluyder secte met en souden zijn 
ende hemluyden souden willen resisteren ' Mellink, De Wederdopers, 11 
107 OA411 
108 OA2256 
109 OA 411 
110 VORG, 52e stuk, 2e reeks, 28e stuk, 19 
111 RA l.Therdoitgerichten, fol 297 299 
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wederdoop niet zalig kan worden. Verder ontkent hij 'dat onder die gedaente 
des broets bij den priester jn den misse geconsecreert, waerafftich vleys ende 
bloet Jliesu Christi js ' . Volgens hem heeft Christus niet 'eedtwets der myn-
schelicheit van Maria [...] ontfangen dan alleene ontfangen is van de Hilgen 
Ghiest'. Ghiele verwerpt dus de kinderdoop en we constateren bij hem een in
carnatieleer in dualistisch-spiritualistische zin. Hij bekent dat hij de kerkelijke 
inzettingen niet heeft gehouden. Het stadsbestuur doet alles om hem tot ande
re gedachten te brengen. Tot vier keer toe verschijnen een zestal personen, 'die 
geleerste men heeft konnen becoemen, van bynnen ende buyten de stadt' in 
zijn cel om hem 'mytt scriffte te onderrichten'. Tien weken volhardt Ghiele bij 
zijn dwalingen. Broers, neven, zelfs de pastoor van Franeker trachten hem te 
overtuigen van zijn ongelijk. Tenslotte vullen vier raadsleden, drie familiele
den, de pastoor en een kapelaan van Kampen zijn cel. Onder de druk van dit 
gezelschap geeft Ghiele tenslotte zijn dwalingen toe. Ook Hilgundt, zijn moei, 
gaat overstag. Uit haar bekentenis blijkt dat ze gedoopt zijn door Peter Holt-
sagers, een van de steunpilaren van de Munsterse zaak in de Nederlanden."^ 
Zowel Warner Tute als Michiell, boekverkoper uit Leiden bekennen opnieuw 
gedoopt te zijn door de radicale Hendrik Kistenmaker van Zutphen.'" Het 
stadsbestuur kent voor het viertal geen pardon. Op 15 februari 1535 wordt aan 
hen het doodvonnis voltrokken. Ghiele, Warner en Michiell worden met het 
zwaard gedood, 'ende Hilgunt is in eenen sack gesteken ende int water gewor
pen'. 

Uit de schriftelijke discussie die naderhand tussen stadhouder en stadsbe
stuur over geld en goederen van de vier werd gevoerd, interesseert ons het vol
gende punt. De stadhouder maakte niet alleen aanspraak op het bezit van deze 
uitheemse anabaptisten, maar hij vroeg ook om een inventarislijst van de goe
deren van dopers die uit de stad zelf gevlucht waren."" Uit deze eis van de 
stadhouder wordt duidelijk, dat op dat tijdstip een aantal dopers de stad Kam
pen waren ontvlucht, met achterlating van al hun goederen. Dit gegeven be
vestigt, dat er in de stad een inheemse groep dopers aanwezig was. Het klimaat 
binnen Kampen hebben ze kennelijk als voor hen bedreigend ervaren. Begin 
1535 hadden ze de stad reeds verlaten. 

De situatie begin 1535 was zorgwekkend. Er bestonden plannen Kampen of 
Deventer te overrompelen, geruchten gingen dat in de regio 18.000 man wilde 
proberen op de Lemelerberg bij Ommen samen te komen"^ de toestand in 

112 Holtsagers onderwees te Munster de herdoop Hij was een van de eerste en meest gezagheb
bende apostelen van Jan Matthijsz In de Amsterdainse doperse gemeenschap was hij opgenomen 
in de leidmg. Melhnk, De Wederdopers, 39, 103, 175, 351 
113 Kistenmaker was een prominente Gelders Doper. Op het convent te Bocholt - meer daarover 
in de volgende paragraaf verdedigde hij de Munsterse opvatting over het Godsrijk en ook de po
lygamie. HIJ verzette zich tegen de meer gematigde fractie Na de val van Munster bleef hij revolu
tionair gezind Melhnk, De Wederdopers, 99, 277 
114 OA2256 
115 Hierover vergaderen op 1 februari 1535 de IJsselsteden te Windesheim. Besloten wordt direct 
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Amsterdam escaleerde. Het effect van Rothmanns Van der Wrake was in 
Kampen en in de hele IJsselstreek goed merkbaar. Het was in die situatie be
grijpelijk dat lokale en gewestelijke autoriteiten een strak beleid voerden. In 
verschillende gewesten was men in de maanden februari en maart 1535 op ac
ties van doperse zijde alert. De executies op 15 februari 1535 van een viertal 
dopers te Kampen pasten in landelijk kader, want in deze maanden vonden 
door heel de Nederlanden tientallen terechtstellingen van dopers plaats. 

2. Mennisten, Batenburgers, Davidjoristen en moordbranders 

Na de val van Munster ontstaat onder de dopers een crisis. Doperse voor
mannen komen in augustus 1536 in het Westfaalse Bocholt bijeen om de een
heid in de doperse beweging te herstellen. Ter discussie staat vooral ook de 
vraag of men geweld mocht gebruiken om het Rijk van God te vestigen. De 
voorstanders daarvan komen uit Westfalen. Ze zijn voor een geamendeerde 
vorm van geweld, uitsluitend ten dienste van de vestiging van het Godsrijk op 
aarde. De aanwezige Friezen en Overijsselaars steunen hen.'" De zeer radicale 
Jan van Batenburg speelt in Bocholt nauwelijks een rol. Batenburgs richting 
was begin 1535 ontstaan en trad genadeloos tegen andersdenkenden op. Het 
getal der uitverkorenen was immers vol. In hun korte bestaan vóór Bocholt 
hadden de Batenburgers al een groot aantal overvallen, brandstichtingen, 
kerkroven en moorden begaan. Door het optreden van David Jorisz wordt te 
Bocholt tijdelijk een compromis bereikt. Kort daarop breekt de eenheid toch 
stuk. De doperse beweging valt uiteen in een aantal groepen: de Obbieten, die 
later grotendeels naar Menno Simons overgaan, de Munstersen die hun basis 
in Westfalen hebben, de Batenburgers die nog jaren het Oosten van de Neder
landen onveilig maken en de Davidjoristen."' 

In Kampen is men goed op de hoogte van wat er rond de val van Munster el
ders inzake de dopers plaatsvindt. In zijn Kronijk maakt stadssecretaros Jo-
han van Breda melding van de doperse aanval op het Oldeklooster Bloem-
kamp bij Bolsward, eind maart tot 7 april 1535. Over de aanslag op Amster
dam, 10 mei 1535, wil de Kamper magistraat inlichtingen uit de eerste hand 
door een reis van de stadssecretaris."* 

een Utrechts garnizoen en ruiterij te verschrijven Op het platteland zal iedere vierde man onder 
de wapens worden geroepen. Zo hoopt men de massale vergadering 'mit Gotts hulpe aff to dem
pen' Ommen lag op de route ZwoUe-Neuenhaus-Munster. 
116 Zijlstra, Nicolaas Meyndertsz- van Blesdijk, 8 
117 ZijhtTü, Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk, 1-9. 
118 0A411, reysenendebodeloen- 'Item J. Breda, secretarius na Amsterdam geschickt om gele-
gentheit van den oploep der wederdoepers to vereysschen ' De reis moest wegens slecht weer hal
verwege afgebroken worden Kort na het mislukken van de aanslag op Amsterdam in mei, stort 
op 25 juni ook het Nieuwe Jeruzalem te Munster in De Kamper stadssecretaris tekent hierover 
aan 'Ende de stad Munster is dairnae met verrassinge en met gewalder handt ingenomen ende de 
opgeworpen coninck, voirt Knipperdollinck en de pastoer, syndt metten vuere gedoedet, en han
gen in ijser couwen.' GA 12, fol 154 
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Veel dopers die uit Munster ontlcomen, vluchten naar het gewest Overijs
sel.'" De drie IJsselsteden streven in de eerstvolgende tijd naar een gezamenlij
ke opstelHng tegenover de dopers. Zo reist op 22 november 1535 een tweetal 
afgevaardigden uit Kampen naar Deventer. De stadsrekeningen geven aan dat 
daar een gesprek plaats gehad heeft 'beroerende den wederdoepers'. Drieja
ren later maken de drie IJsselsteden de afspraak dat dopers, die uit een van de 
drie steden uitgeweken zijn, zich in geen van beide andere steden mogen op
houden.'^" 

Er gaan na de val van Munster vijfjaren voorbij voor er te Kampen weer 
een doodvonnis tegen een doper wordt uitgesproken. In 1540 wordt een zekere 
Peter Jansz. samen met zijn vrouw gevangen genomen. Op 11 mei geeft Peter 
toe in het geheim te hebben gepreekt en geleerd. Famiheleden proberen voor 
deze doperse conventikelvoorganger op te komen. Maar de magistraat wil 'die 
saeke an sich holden."^' Enkele dagen later bekent Peter Jansz. dat hij vier ja
ren geleden te Oldersom in Oost-Friesland herdoopt was door een priester, 
'genoempt Mynno', die toen vertelde 'eertijts pastoer gewest' te zijn.'^^ Peter 
Jansz. was dus in de zomer van 1536 herdoopt door ex-pastoor Menno Si
mons.'" Na deze bekentenis wordt aan de doperse conventikelvoorganger het 
doodvonnis voltrokken: 'Dessen Peter voerseyt is 't hoeft affgehouwen ende 
op eene staeke gesath."^'' Het lot van zijn vrouw Niele leerden we hiervoor al 
kennen.'^' 

Dat Peter Jansz. sympathiseerde met het Munsterse doperdom is niet waar
schijnlijk. Zijn doop door Menno Simons wijst eerder in een andere richting. 
Mennisten zochten met in het gewelddadige doperdom van Jan van Leiden, 
maar in mijding hun kracht.'^* Dat betekent echter niet, dat zij 'stillen' waren, 

119 Volgens Van der Zijpp, 'De Doopsgezinden in Overijssel', 908, speelt het naspel van Munster 
zich zelfs voornamelijk af in het gewest Overijssel 
120 OA 413, reysen ende bodeloen 
121 RA 32, 8 juni 1540. 
122 RA l,fol 299 
123 De bekentenis van Peter Jansz geeft informatie over de verblijfplaats van Menno Simons di
rect na diens uittreden uit de rooms-katholieke kerk Nanninga Uitterdijk publiceerde het stuk in 
Doopsgezinde Bijdragen, 1875 Vos nam dit gegeven over in zijn werk Menno Simons (1496-
1561), 52-54 Recente onderzoekers accepteren het gegeven eveneens Brandsma bijvoorbeeld in 
zijn Menno Simons van Witmarsum, 44 Door archiefstuk RA 1, fol 299 is dus een stukje ondui
delijkheid uit het leven van Menno Simons opgehelderd Na zijn uittreden verliet hij Witmarsum 
en vluchtte naar Oost-Friesland Ontkomen aan vervolgingen, doopte hij daar in de zomer van 
1536 Peter Jansz uit Kampen 
124 OA 414, Nanninga Uitterdijk, 'Terechtstelling van eemge Melchiorieten te Kampen', 57-66 
125 Zie voor Niele onderdeel A 2 van dit hoofdstuk, 104-105. 
126 Zie voor Menno's positie in dezen Goertz, 'Der fremde Menno Simons', 164, 168 In 1534 
schreef Menno tegen Rothmanns Van der Wrake De gedachte dat Jan van Leiden de beloofde 
David zou zijn, noemde hij 'de grouwelicke ende grootste blasphemie van Jan van Leiden' In zijn 
Fundament-boek van 1539 nep hij de overheid op om de Doopsgezinden niet met de Munstersen 
te identificeren 
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die de wereld in quietisme ontvluchtten.'^'' Zij kozen voor de strategie van een 
'heilige' gemeente. In het geheim heeft Peter Jansz binnen Kampen in zo'n 
gemeente gepreekt 

In 1541 wordt een proces gevoerd tegen Gheert Blaffert Omdat hij kerken 
heeft geschonden te Hoorn en Abcoude, wordt hij onthoofd en onder de galg 
begraven '̂ *' Zeer waarschijnlijk is Blaffert lid geweest van de doperse rovers
bende der Batenburgers Het doel van deze secte staat te lezen in de confessie 
(bekentenis) van hun leider Jan van Batenburg 'Die leerynge ende ordonnan
tie van den Hardoopers was van steeden, sloten ende landen te verderven Alle 
ceremoniën ende sacramenten van der kercken te verwerpen ende te verachten 
[ ] ende zoude hem helpen straffen met den zwaerde Babel ende die hoere 
van Babilonye Ende [. ] soe soudet daermede gaen als met Jhenco gegaen 
was' '^' 

In 1542 wordt aan nog een Batenburger de doodstraf voltrokken Na twee
maal gepijnigd te zijn, bekent Moyses Daems uit Kortrijk dat hij doper is. Hij 
had kapellen, kloosters en kerken overvallen in Vuuren, Mastenbroek, Kla-
renburg, Krimpen, Steenwijk, Delmerhorst en Ditmarsch "° Het gebied waar 
Moyses op kerkroof uitgegaan was, strekte zich dus uit van het Land van 
Maas en Waal tot in het Duitse gebied tussen Bremen en Hamburg De roof
tochten werden in bendes uitgevoerd, in grootte variërend van twee tot veer
tien man Als herkenningsteken diende hun 'dat elcx hadde eene duffelse hoes-
se' Moyses en diens handlangers gebruikten als ontmoetingspunt telkens de 
plaatselijke kermis De buit bestond uit zilveren en gouden kelken, monstran
sen, kroezen, ketels, potten, schalen, lepels en kettingen De geroofde goede
ren werden in diverse plaatsen doorverkocht 

In 1544 legt Willem Dircksz , zeilmaker, te Utrecht gevangen genomen, een 
bekentenis af dat hij binnen Kampen een onderhoud heeft gehad met de De
venter busmeester Hans Deze vakbekwame stedelijke funktionans is volgens 
Willem Dircksz in het geheim lid van de Batenburger secte Verder deelt hij 
mee dat busmeester Hans beloofd had voor hem sleutels te maken 'daer men 
den Dom alhier t' Utrecht zonder rumoer mede soude mogen openen, om al-
daer uutte te halen dat hemluden geheven soude' Ook voor de kerk te Apel
doorn zou busmeester Hans een valse sleutel maken '' ' Deze bekentenis laat 
iets zien van de wijze waarop de Batenburger secte opereerde. Zelfs stedelijke 

127 Goertz, 'Der fremde Menno Simons', 176 
128 OA 415, reyse en bodeloen, RA 1, fol 301 
129 Confessie van Jan van Batenburg De Hullu, Bescheiden, 246 256 Na de catastrofe van 
Munster geloofden de Batenburgers nog steeds m een aards koninkrijk van God Ze achtten aller 
lei diefstal, met name kerkroof, geoorloofd Volgens hen was dit geen stelen, want het bezit van 
de anderen, de 'heidenen', was onrechtmatig Rechtens kwam het Gods echte kinderen toe, als de 
wettige erfgenamen van de Vader Cramer, Bibliolheca Reformatona Neerlandica, V, 354 
130 OA 416, alrehande onraedt, RA 1, fol 302, 303 
131 Bekentenis van Willem Dircksz Zeilmaker OeHuWn, Bescheiden, 190 29A 
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functionarissen op verantwoordelijke posten werkten in het geheim mee aan 
deze kerkroof. Op het program stond zelfs de Dom te Utrecht. 

In bovenvermelde gevallen functioneert Kampen als ontmoetingspunt voor 
Batenburgers van buitenaf. Maar de secte had ook aanhang binnen de muren 
van de stad. Bewijs daarvoor is de bekentenis van Jan van Batenburg. Deze 
geeft een lijst van dopers uit diverse gewesten, waaronder de Batenburger Jan 
Tade uit Kampen. In de bekentenissen van een tweetal vrouwen in 1544 gear
resteerd te Kampen, komen nog twee namen van Batenburgers voor die in 
Kampen woonachtig zijn, Luytken Benninck en Gheert Schroer. 

Dat de Batenburgers er niet voor terugdeinzen 'heidenen' te vermoorden, 
blijkt uit de zaak van Moyses Daems, die tegelijk terecht stond wegens het ver
moorden van drie personen. De straf is dienovereenkomstig: 'Item is gerat-
braecket van onder op ende op een rat gesath mit een galge boven zijn hoofft 
den 20-en juny anno 1542'. 

Naar aanleiding van de arrestatie van Joriaan Ketel, een doper afkomstig uit 
de IJsselstreek, schrijft Kampen samen met Deventer en Zwolle op 28 mei 
1544 de steden Utrecht, Gouda, Leiden en Haarlem aan. Bij zijn arrestatie had 
Joriaan Ketel een zak vol doperse lektuur in zijn bezit, 'insonderheit een boick 
groet wesende omtrent als een missael gedeelt in twee deellen, dair die titell is 
miet groeten, graven geprenten literen Dat Wonderboick.' Volgens de IJssel-
steden is streng optreden tegen de dopers vereist, 'naedien dit venijn, so van 
Batenburgh, Menno Symonssen als van David Jorissen ende andere, menich-
foldelicken verbreiet wurdt'.'^^ De brief geeft aan dat in 1544 het aantal en de 
omvang van doperse secten nog steeds groeit en dat volgens het stadsbestuur 
ook tegen de nieuwe secte van Davidjoristen streng optreden vereist is. De ge
vangen Joriaan Ketel behoorde tot deze secte. Hij wordt zelfs als de belang
rijkste aanhanger van David Jorisz. gezien.'" Vóór het doperse convent te Bo-
cholt was de invloed van David Jorisz. tot zijn woonplaats Delft beperkt ge
bleven. De verwarring na de val van Munster, het wegvallen van de oude lei
ders en de groeiende verdeeldheid deden zijn invloed toenemen. Op het con
vent te Bocholt wist hij dankzij zijn compromishouding een centrale positie te 
verkrijgen. "Joris was tussen 1536 en 1540 ongetwijfeld de belangrijkste fi
guur van het Nederlandse doperdom"."'' Ketel was de drukker van Dat Won-
Hl Minuut van de brief van 28 mei 1544, met in G.A.K. aanwezig. De HuUu, Bescheiden, 285-
287. 
133 Van der Linde, David Joris, 5 
134 Zijlstra, Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk, 19. Slechts Obbe Philips en Jan van Batenburg 
waren de eerstvolgende jaren tegenstanders van formaat voor David Jorisz Hij noemde zichzelf 
de geestelijke Christus die als de beloofde David nog boven de 'vleselijke' Christus stond. "Cen
traal in zijn leer stond de kruismystiek, de leer dat Christus' dood met voldoende was om zalig te 
worden Men moest zelf inwendig die dood ondergaan, dan kon men pas het waarachtige woord 
Gods begrijpen Het was de taak van Joris om deze leer bekendheid te geven. Hij sprak het woord 
van God en was Zijn profeet.". Hemel, hel, engelen en duivelen verloren bij hem hun klassieke 
betekenis en werden betrokken op het innerlijke proces van de zelfreiniging. Voor hem waren 
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derboek, het hoofdwerk van David Jorisz. Mystieke inspiratie en allegorische 
schriftuitleg kenmerken het werk. De schrijver gaf zich uit voor de profeet van 
de eindtijd. Hij hield zich bezig met dromen en visioenen. Zijn leer bevatte 
weinig nieuwe elementen en was samengesteld uit konsekwent doordachte 
ideeën van Melchior Hofmann en Bernt Rothmann. Ook het belangrijkste on
derdeel van zijn leer, de kruismystiek'", is niet origineel. Gelijksoortig ge-
dachtengoed komt bijvoorbeeld ook voor bij Thomas Muntzer."' 

Kort na het bovenvermelde schrijven van de drie IJsselsteden ontvangt het 
Kamper stadsbestuur van de landvoogdes een brief over de bestrijding van de 
dopers. Volgens de landvoogdes is de wederdoperij 'zeere affgrijselick tegen 
onsen heijUgen kersten geloeve ende na geschreven rechten vermalendijt ende 
gecondempneert'. Daarom moeten Batenburgers en Davidjonsten gevangen 
genomen worden en berecht.'" De brief aan Kampen is onderdeel van een al
gemeen vervolgingsbeleid, waarin alle doperse groeperingen in 1544 betrokken 
raken. Er vallen binnen Kampen slachtoffers. De weduwe van Jacob Geert ter 
Velthuys, gewezen priester, wordt gevangen. Ze bekent dat ze lid is van de sec-
te van David Jorisz. Tijdens het beleg van Munster was ze herdoopt. Na de val 
van de stad had ze van de bisschop gratie ontvangen, maar nadien heeft ze on
geveer negen jaar met de priester samengeleefd. Ook deze was Davidjorist."* 

Behalve de Davidjoriste staan in 1544 nog twee vrouwen terecht. Anna 
Boeckmans en Anna Hagedoernes uit Waerendorp, beiden Batenburgers. Ze 
leven in een polygaam huwelijk samen met Luytken Benninck. Als zijn 'echte 
huysfrouwen' leven ze met hem uit de opbrengst van kerkroof. Begin mei 1542 
was het gezelschap uit het Bentheimse Emlichheim gevlucht en in Kampen 
neergestreken. Mede-bendeleden van Anna Boeckmans en Anna Hagedoernes 
waren Anna en Geertruidt uit Munster, schoenmaker Egbert uit Gouda, koop
man Joost uit Giethoorn, koopman Jorgen uit Haarlem en de voormalig Kam-
penaar Gheert Schroer. De twee vrouwen opereerden dus in een Batenburgse 
bende van vier mannen en vier vrouwen, afkomstig uit alle windstreken. Luyt
ken Benninck maakte zelfs deel uit van een bende van zeventien man. Ze hiel
den zich bezig 'myt morden, stelen, kercken und clusen to schynnen und alle 

doop, avondmaal en kerkdiensten van weinig belang Zijlstra, Nicotaas Meyndertsz van Btes-
dijk , 10, 30 In 1539 werd zijn aanhang in vervolging betrokken Na 1544 - het jaar waarin Jo-
riaan Ketel gevangen genomen werd - wist David Jorisz zich niet meer te handhaven Hegier, 
'Johann David Joris', 351 
135 Zijlstra, Nicotaas Meyndertsz van Blesdijk, 29, wijst er op, dat daarm het lijden van Chris
tus onvoldoende functie krijgt 'Het is wel duidelijk dat in Joris' opvattingen van de kruismystiek 
de positie van Christus sterk gedevalueerd wordt In extremo wordt de zoendood van Christus ge
reduceerd tot een nuttig voorbeeld voor de mens om zijn lijden nog eens inwendig te ondergaan' 
136 Muntzer schrijft bijvoorbeeld in een brief aan Luther, dat een christen slechts in de weg van 
Icruiservaring de waarheid omtrent Christus opdoet, een kennis die geen sterveling kent uit zich
zelf 'Nullus mortalium cognoscit [ . ] nisi sua voluntas [ ] crusifixo sit'. Brief van Muntzer aan 
Luther, 9 juli 1523 Franz, Thomas Muntzer, Schriften und Brief e, 390 
137 OA92, 31 mei 1544 
138 RA 1, fol 304 Zie voor beiden ook 109 
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guedere gemeyne to holden'.'" Benninck overleeft het voor de dopers rampza
lige jaar 1544, maar over zijn beide 'echte huysfrouwen' wordt de doodstraf 
uitgesproken. Met de weduwe van Jacob Geert ter Velthuys worden zij ieder in 
een zak gestoken en in de IJssel geworpen.'"" 

Voor veel tijdgenoten waren de verschillen tussen Melchiorieten, Munster-
sen, Mennisten, Batenburgers, Davidjoristen niet erg duidelijk. Het aangeven 
van exacte begrenzing lijkt niet goed mogelijk. Op gedachtengoed van Mel-
chior Hofmann bouwde men gevarieerd verder. Gemeenschappelijk was het 
zich richten op een leven in een nieuwe wereld overeenkomstig eigen normen. 
Aansluiting hierop hadden enkel bewust-gedoopten. 

Gedurende de periode 1546-1560 wordt de agressieve doperse beweging 
voortgezet door de zogenaamde moordbranders. Overijssel heeft veel van hen 
te lijden gehad. Deze moordbranders noemden zich ook wel de 'vrome kinde
ren van Emlichem'. De hierboven genoemde Luytken Benninck die met ande
re Batenburgers naar Kampen was gekomen, kwam uit Emlichheim. De groep 
van Benninck hield zich volgens diens eigen zeggen in met moordbranderij. 
Daarbij speelde het wraakmotief tegenover een kerk die hen vervolgde een be
langrijke rol. De groep huldigde namelijk het standpunt: 'Dewijle de geystlij-
ken als papen, monnyke, nunnen etc. ze umme het leven brechten und verfol-
geden, szo gedechten ze oick de selven wedderumme myt stellen, moirden und 
bernen to verdelligen und umme to brengen'."" Door het executeren van veel 
dopers in 1544 werd het wraakmotief sterker. Zoals Benninck met wraakge
voelens rondliep, waren er meer.''*^ De autoriteiten behandelen de moordbran
ders als 'gewone' criminelen, maar de godsdienstige motieven van hun optre
den waren duidelijk. Want door de Overijsselse drosten, ridderschap en steden 
en ook door de landvoogdes te Brussel wordt nadrukkelijk tussen de dopers en 
moordbranders een relatie gelegd. Bovendien is deze relatie duidelijk aanwijs
baar in brieven die soms op de plaats van het misdrijf werden achtergelaten. 
En ook uit bekentenissen van gevangen genomen aanhangers blijkt, dat 
moordbranderij een uitloper was van het agressieve anabaptisme. Men zou 
zich kunnen afvragen of dit soort activiteiten nog wel tot de kerkgeschiedenis 
gerekend kunnen worden. Inderdaad, want de godsdienstige wortels ervan 
zijn wezenlijk. 

139 De Hullu, Bescheiden, 266-270; Mellink, De Wederdopers, 404, 410, 416 
140 In de stadsrekeningen over 1544 komt de voltrekking van deze doodvonnissen nog iets nader 
uit: de drie vrouwen worden 'van den brugge in den IJsselen' geworpen. OA 418, allerhande on-
raedt. 
141 De Hullu, Bescheiden, 269 
142 Zo vond men op de stadsweide van Deventer in december 1559 een schrijven ondertekend 
door 'die frome kinderen van Emmilichem', te weten 'Roelef Maerlincx und Jan Maerlinx kinde
ren' Deze Roelof en Jan Morveldinck van Emlichheim waren in 1542 wegens kerkroof in Deven
ter ter dood gebracht. Ze behoorden tot de Batenburger secte Hun zonen schreven dat ze door 
moordbranderij 'onse olderen soe jammerlick met so groter elendicheyt ter doet [ ] ghebrocht, 
weicker bloet wij versoecken willen und wreken'. 
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P.C. Molhuysen gaf een uitvoerig artikel over 'Moordbranders in Overijs-
ser.'"" Specifieke gegevens over Kampen ontbreken in zijn bijdrage echter. We 
besluiten dit hoofdstuk met een overzicht van Kampen en de moordbranderij: 

Nadat op 12 oktober 1546 reeds een gewestelijke afkondiging tegen de 
moordbranders had plaatsgevonden'"", reist op 26 november 1547 een Kamper 
deputatie naar Zwolle om er een ordonnantie tegen de moordbranders te ma
ken."" 

In september 1548 begeven zich voor hetzelfde onderwerp zelfs tot vijf keer 
toe stedelijke afgevaardigden naar een geheim overleg van ridderschap en ste
den.'"^ De drie IJsselsteden sturen in dat jaar voor overleg ook een gezant
schap naar het Brusselse Hof en er wordt een 'Mandament' door de centrale 
regering tegen de moordbranders uitgevaardigd."" Op 14 september 1548 
wordt een zekere Johan Henricsz. gevangen en 'uth suspecie van moertbran-
derije' gepijnigd.'"'* 

In 1549 vond opnieuw overleg plaats tussen ridderschap en steden met de 
stadhouder van het gewest.'"" 

Uit 1550 zijn over de moordbranders onder meer een aantal ingekomen 
stukken bewaard gebleven, waaronder een tweetal brieven van de stadhouder 
aan de drie IJsselsteden 'om dese omzwervende secte van den mortbarners, 
sampt hoere [...] anhanck wuyt toe roeyen, toe exterpieren ende toe verdilli-
gen'.''" Naarden schrijft aan Kampen om inlichtingen over de te Kampen ge
vangen genomen Heynrick Blancken Zuynder, die met zijn bendeleden de kos
ter van de kapel te Egmond vermoord en daarna een aantal gouden kelken ge
roofd had.'^' Uit de stadsrekeningen over genoemd jaar'", blijkt dat kort voor 
8 juni in Kampen een aantal moordbranders op het terrein van de St. Nicolaas-
kerk werden achterhaald. De stadssecretaris reist naar Zwolle om het gena-
buurde stadsbestuur hierover in te lichten. In de stadsrekeningen, rubriek 
a.o.p., staat over deze moordbranders aangegeven: 'Item betaalt 13 mannen 
die de moertbarners in St. Nicolaesbusch vervolgeden; gevlucht door de Ha-
genpoerte'. Eveneens in 1550 wordt een zekere Albert Jansz. vijftien weken 
gevangen gehouden en twee keer gepijnigd, omdat hij geld van moordbran
ders onder het dak van een huis aan de Zwarte Dijk had verstopt.'" Ook Tym-
men Ketelboeter en Hans van Coin worden in 1550 wegens moordbranderij 

143 Molhuysen, 'Moordbranders in Overijssel', 97-122. 
144 Overijsselsche Plakkatenhjst, no. 37. 
145 OA421. 
146 Op 3, 15, 17, tussen 17, 22 en op 29 september 1548. GA 422. 
147 O A 422. 
148 RA l,Oerveden, fol. 46. 
149 O A 423. 
150 OA 92, Ingekomen Stukken, brieven van 6 juli en 23 september 1550. 
151 OA 92, Ingekomen Stukken, brief van 5 oktober 1550. 
152 OA 424. 
153 OA 424, rubriek 'allerhande onraedt'. 
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gepijnigd, terwijl voor hetzelfde vergrijp ook nog een zekere Arent Berentsz. 
en Baemsangers, 'bedelster', door de burgerij worden overmeesterd.'''' Na pij
niging ontvangt Albert Jansz. van Hattem gratie. Door enkele moordbranders 
had hij zich laten overreden om tegen betaling drie huizen aan de Zwarte Dijk 
in brand te steken. Hij kreeg echter berouw en gooide het brandmateriaal in de 
IJssel.'^^ Met ridderschap en steden, stadhouder en drosten wordt er in 1550 
een viertal keren inzake moordbranderij overlegd, te weten op 26, 28 juni, 20 
augustus en 25 september."' 

Ook in 1551 vindt dergelijk overleg plaats, namelijk op 13 en 21 juni. '" Een 
Zwollenaar komt te Kampen voor moordbranderij waarschuwen. Een vijftal 
ruiters uit Kampen bewaken permanent het platteland tegen dit gevaar. 

Wegens dubbele kerkroof waarbij kelken werden buitgemaakt, wordt op 6 
november 1553 een zekere Jan Pipers ter dood veroordeeld, 'dat men hem sail 
bynden op een radt myt twee kelcken en also [...] allen oeveldaeders tot een 
exempeU'."" 

Ook wegens kerkroof wordt in 1554 Luitgen Hillebrantsz. gevonnist. Ter 
exempel wordt bij deze executie 'een kercksken [...] up 't ratt gesat'.'^' 

Eind 1559 blijken de moordbranders nog steeds grote overlast te bezorgen. 
Want op 9 december reist een afvaardiging naar de stadhouder om deze onder 
meer in kennis te stellen 'van den groten last des moertbranders'.'*" En wegens 
zulke moordbranderij worden volgens de stadsrekeningen in oktober 1559 een 
zekere Henrick Berch en ene Peter van Rijssel gevangen gezet.'" 

154 RA 1, fol. 47, 29 april en 19 juni; fol. 47, 20 september 1550. 
155 RA 1, fol. 48. 
156 OA424. 
157 OA425. 
158 RA 1, fol. 199-201; OA 427. 
159 OA428. 
160 OA433. 
161 OA433. 

126 



I I I . D E A A N T A S T I N G V A N D E B E S T A A N D E K E R K 

TOT IN HET NAJAAR 1566; 
EERSTE AANZET VOOR EEN 
GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN 

In het voorgaande hoofdstuk werden de eerste signalen van kritiek op de be
staande kerk tot het eind van de jaren vijftig nagegaan. Dat in de samenleving 
ieder hetzelfde geloofde en het traditionele rooms-katholieke geloof beleed, 
bleek niet meer vanzelfsprekend. Wat eeuwenlang als waarheid gegolden had, 
werd in twijfel getrokken of zelfs ontkend. In dit hoofdstuk wordt de aantas
ting van het kerkelijk systeem tot in het najaar van 1566 beschreven. 

l. Maatregelen van de centrale regering 

Na de regeringsoverdracht' continueert FiUps II de ketterbestrijding van 
zijn vader. Zowel Karel V als hij voerden een godsdienstpolitiek, die erop ge
richt was, dat de maatschappij godsdienstig homogeen moest blijven. Beiden 
stonden een samenleving voor in rooms-orthodoxe zin. Beiden waren intole
rant ten aanzien van aanhangers van nieuwe godsdienstige opvattingen. 
Filips' eerste godsdienstplakkaat van 20 augustus 1556 werd ook in Overijssel 
afgekondigd.-^ Namens de koning schreef stadhouder Aremberg op 23 decem
ber van hetzelfde jaar aan de stad bovendien nog een brief in dezelfde geest. 
Het stadsbestuur diende over te gaan tot de publicatie van een keizerlijk plak
kaat uit 1550, 'tot exterpatie van den heresien ende gereprobeerden secten'. De 
stadhouder beval de magistraat met klem op naleving van deze publicatie toe 
te zien.^ 

In verband met zijn vertrek naar Spanje gaf koning Filips enkele jaren later 
zijn strenge godsdienstpolitiek nog eens nadrukkelijk aan stadhouders en ge
westelijke afgevaardigden door. Te Gent in 1559 met hen vergaderd, eiste hij 
bij monde van de bisschop van Atrecht, van gewestelijke en lokale autoriteiten 

1 De inhuldiging vond binnen het gewest Overijssel zelf plaats op 16 december 1556, waarbij rid
derschap en steden enerzijds en namens de nieuwe landsheer stadhouder Aremberg anderzijds 
zich onder ede verbonden Filips beloofde al de privileges van Overijssel te zullen handhaven, 
conform het landsheerhjk traktaat tussen Karel V en het gewest in 1528 overeengekomen Hij be
loofde 'Campen mit haren toebehoren [te] laten blijven ende onderholden in alle hare lantrechten, 
stadtrechten, leenrechten, dijckrechten, in allen anderen hare privilegiën, possesien ende costu-
men, elck in 't sijne soowel van der Anze als andere vrijheiden , die se hebben' Net als zijn vader 
zwoer Filips, dat hij in het gewest 'die heilige kercke sail voorstaen' OA 2679. 
2 Overijsselsche Plakkatenlijst, 45, no. 56. 
3 OA 93, 23 december 1556 
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onvoorwaardelijke 'behoedenibse van de leere der roomsche kercke en d' uit-
roejing der ketterij'. Burgemeester Hendrick de Wolff van Kampen kon over 
de harde opstelling van de koning uit de eerste hand aan het stadbestuur ver
slag uitbrengen. Als afgevaardigde van de Overijsselse ridderschap en steden 
woonde hij de vergadering bij.'' Kort voor zijn vertrek schreef de koning nog
maals alle stadhouders aan, 'dat se geen excusatie souden admitteren van ri-
geur [strengheid] in de voernoemde plakkaten'. Hij stond in geen enkel gewest 
moderatie van de plakkaten toe, maar wilde die 'punxtuelijk geexecuteert' 
hebben. Op stadsbestuurders die in het stuk van de religie koel waren, moesten 
de stadhouders nauwlettend toezien.' Tegen deze achtergrond valt een stad
houderlijk schrijven van 30 december 1559 aan het Kamper stadsbestuur te 
verklaren. Aremberg herinnert de magistraat nogmaals aan de godsdienst-po
litiek van de koning. Hij grijpt terug op de vergadering te Gent.* Alle autori
teiten, dus ook die van Kampen, moeten de christelijke religie met vlijt bevor
deren 'ende tot conservatie, ruste ende eendrachticheyt derselver to procede
ren tegen die innebrekers ende overtreders'. In het bijzonder had de koning 
bevolen te letten op verboden boeken en op vreemdelingen die inheemsen met 
verkeerde godsdienstige ideeën zouden willen besmetten. In de brief past 
Aremberg het standpunt van de koning op de situatie te Kampen toe. De stad
houder vreest dat in Kampen 'vele verboden ende ongodlycke boecken ver-
cocht, verhandelt ende gebruyckt worden'. Ook vermoedt hij dat zich de laat
ste tijd veel mensen van buitenaf binnen de stad hebben gevestigd die de 'sim
pele ende welmeyndende personen van onsen rechten christelijcken gelove in 
grote dwahngen, boese secten, ongodlijcke en gereprobeerde opinien vueren'. 
In opdracht van de koning beveelt Aremberg dat er scherp toezicht op verbo
den boeken zal worden uitgeoefend en dat bestraffing van overtreders con
form de koninklijke plakkaten zal plaatsvinden. Vreemdelingen die zich in de 
stad willen vestigen, zullen een attestatie van pastoor of overheid betreffende 
leer en leven dienen over te leggen. En vreemdelingen die zich reeds in Kampen 
hadden gevestigd, zullen op eventuele heresieen onderzocht moeten worden. 
Worden er ketterse gevoelens geconstateerd, dan zullen deze naar koninklijk 
plakkaat dienen te worden gestraft. De opmerking over verboden boeken is 
niet uit de lucht gegrepen. Want op de Cataloghe ende Intitulaüe van de qua-
den verboden boecken namens de koning in 1558 op advies van de universiteit 
van Leuven uitgegeven, stond ook een door de Kamper drukker Peter War-
nersz. gedrukt werkje vermeld, Eenen schoonen troostelycken DialogusJ 

4 Nagge, Historie van Overijssel, II, 268, 269. 
5 Brandt, Historie der Reformatie, I, 235. 
6 O A 94, 30 december 1559 
7 \o\\ed\%e\.\le:\ Eenen schoonen troostelycken Dialogus, van twee personnaigen. Te weten 't ge
slachte der menschen, diewelcke hem seer beclaghende is, hoe hy mder weerelt geen ruste vinden 
en can die andere is ghenaempt. Die godlicke liefde, die welcke hem vertroostende is, mei veel 
godtlycke schrifturen, ende wtlegginghe der thien gheboden Gods. Sepp, Verboden Lectuur, 135 
vermeldt dit boek zonder naam- en plaatsaanduidmg, voorzien van de opmerking: 'Dit geschrift 
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Na de regeringsoverdracht aan Filips valt er eind jaren vijftig dus een toene
mende druk van de centrale regering op de gewestelijke en lokale autoriteiten 
tot optreden tegen ketterij te constateren. Ook het stadsbestuur van Kampen 
wordt tot scherper toezicht aangezet. 

De verdediging van de bestaande kerk wordt in 1559 door de koning verder 
ingepast in zijn politieke conceptie van de eenheidsstaat. Daartoe richt hij in 
dat jaar een centraal regeringsapparaat op, om toezicht op heel de kerk te kun
nen uitoefenen. De Nederlandse gewesten worden daarmee tot een kerkelijke 
eenheid georganiseerd, bestaande uit een nationaal geheel van drie kerkprovin
cies. Ook het gewest Overijssel wordt in deze vernieuwing van de kerkelijke 
hiërarchie betrokken. Binnen het tot aartsbisdom verheven bisdom Utrecht 
wordt Deventer namelijk zetel van een nieuwe bisschop. Deze bisschop moet 
een door de koning te benoemen kerkelijk ambtenaar zijn, loyaal aan het ko
ninklijk streven naar centralisme. Hij zal gaan dienen onder de kerkelijke 
hoofdambtenaar Granvelle, primaat van Mechelen. De facto wordt de koning 
zelfde opperste kerkheer. Daarmee is de godsdienst voorwerp van totale staats-
bemoeiing geworden. Deze reorganisatie krijgt haar beslag in de pauselijke op
richtingsbul 'Super Universos'. Als motieven worden onder meer de afschaf
fing van veel misbruiken en de uitroeiing van de ketterij aangevoerd. Via de 
nieuwe bisschop proberen koning en paus de Contra-Reformatie in het nieuwe 
bisdom door te zetten. Dit blijkt uit de circumscriptiebul van 7 augustus 1561, 
waarbij Johannes Mahusius tot eerste bisschop van Deventer wordt benoemd: 
'Obpullantes Haereticorum et Schismaticorum'.' Vanuit hun streven naar ker
kelijke, gewestelijke en stedelijke autonomie verzetten zowel ridderschap en 
steden als het Deventer kapittel zich echter tegen de decreten van de centrale re
gering. Men ziet de komst van regeringsbisschop Mahusius als het arriveren 
van een permanent inquisiteur, die op gezag van de centrale autoriteiten zou 
gaan opereren binnen het gewest. Het spreken van de Kamper gedeputeerden 
op de landdag van 27 januari 1562 bewijst dit genoegzaam: 'Item noch die van 
Campen voergegeven in tijtz oick verdacht te sijn upte nye Bisschoppen, die 
welcke sonder twijvell inquisitores fidei sollen wesen'.' Deze woorden van de 

bleef mij onbekend'. Krans, 'Kamper boekdrukkers', 185, deelt mee, dat het werkje gedrukt werd 
door Peter Warnersz. Volgens Krans is een exemplaar ervan aanwezig in het Rijksarchief van Gel
derland te Arnhem Van plaatsing op de Index van 1558 maakt Krans geen melding Wel wordt 
een karakteristiek van het werk gegeven 'De samenspreking wordt in rijm gevoerd en is uitne
mend geschikt om eenvoudige personen met de hervormde leer in aanraking te brengen' 
8 Circumscriptiebul 7 augustus 1561, Lindebom, Histona sive notitia episcopatus Davenlriensis, 
4-26 Het betreffende citaat op pagina 5 Dit streven blijkt verder uit de persoon die benoemd 
werd Mahusius bezocht in 1551 in opdracht van de landvoogdes het Concihe van Trente, waar hij 
als theoloog aan het vergaderwerk deelnam Over een aantal ter synode behandelde artikelen inza
ke het boetesacrament, gaf hij een werk uit Nieuwenhuizen, 'Leven en werken van Joannes Ma
husius', 124, 130 In 1565 woonde Mahusius als bisschop van Deventer te Utrecht de provinciale 
synode bij, waar tot plechtige afkondiging van de decreten van het Concilie van Trente werd over
gegaan Lindebom, a w , 30, 31. 
9 OA5202, fol 5, 27 januari 1562. 
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Kamper afgevaardigden zijn een duidelijke sabotage van de landsheerlijke 
kerkpolitiek. De Kamper magistraat wenst niet dat de kerkelijke organisatie 
en het geloofsonderzoek door de centrale regering gedecreteerd worden. Dit 
blijkt met name uit het vervolg van zoeven vermelde citaat: "t Welck der lant-
schap ende steden omme mercklicke pregnante reden ende oirsaken beneffens 
inbroek en de verliesonge hoerder angeborner vrijheit niet en staet to lijden, 
oick der submissien en de Tractate gantzlicken to weder is ...'. 
De oppositie van kanunniken van het Deventer kapittel komt vooral voort uit 
het feit, dat ze wegens de nieuwe bisschop hun inkomsten zullen zien teruglo
pen. Om Mahusius de voor zijn onderhoud toegewezen inkomsten te garande
ren, zou namelijk een deel van hun proosdijgoederen worden geannexeerd.'" 
De gezamenlijke oppositie is zo fel, dat Mahusius geen bezit kan nemen van de 
nieuwe bisschopszetel. Hij heeft zijn bisdom nooit gezien. De afwijzende op
stelling van lokale en gewestelijke autoriteiten schiep een tolerant klimaat, 
gunstig voor wie de bestaande kerk in reformatorische zin wilden kritiseren. 

Maar nog vóór het gewestelijk verzet tegen de komst van de nieuwe bis
schop op de landdag van 1562 vorm krijgt, is er in Kampen reeds weerstand te
gen Brussel merkbaar. Dit blijkt al op 22 juni 1560, wanneer De Castro, com
missaris van de koning, als inquisitor fidei Kampen bezoekt. Deze De Castro 
was belast met het toezicht op de inquisitie en op de maatregelen tegen heresie 
en tegen drukkers van verboden boeken. Het stadsbestuur stond in dezen ech
ter op eigen vrijheid en rechten. Men besloot dan ook geen gebruik te maken 
van de diensten van de koninklijk inquisiteur. De Castro kreeg van het stads-

10 Snelting, 'Prothocollum Capituli Daventriensis', 182 De gewestelijke oppositie tegen de in
stallatie van de nieuwe bisschop over de periode 1562-1579 wordt onderstaand kort samengevat 
Op de landdag van 27 januari 1562 belooft men elkaar bij te zullen staan 'om sulx in tijden to be-
hinderen ende behoirlicken wederstand! t' doene' Op 11 oktober 1565 sturen Kampen en Zwolle 
gedeputeerden naar Groningen om te overleggen over de komst van de nieuwe bisschop en hoe die 
te verhinderen, OA 439, 11 oktober 1565 Op 14 oktober 1565 schrijven ridderschap en steden de 
stadhouder aan om het gewest niet met een nieuwe bisschop te bezwaren, daar dit inbreuk bete
kent op het landsheerlijk tractaat, OA 439, 14 en 15 oktober 1565 Uit dit archiefstuk blijkt dat 
het kapittel samen met ridderschap en steden op 15 oktober besluiten de inkomsten van de geïn
corporeerde proosdijgoederen te blokkeren, zodat de nieuwe bisschop verstoken blijft van een be
langrijk deel van zijn inkomen Op de landdag van 17 november 1565 wordt de invoering van de 
nieuwe bisschop zelfs als erger dan een oorlog aangemerkt 'en van die zwaricheyt des nyen bis
schop [ ] gecommumceert [ ], Ja, voele boser dan krijch und orloch', Reitsma, Centrifugal and 
centripetal forces, 75, noot 3 Alva's harde hand helpt Aegidius de Monte als tweede bisschop van 
Deventer in het zadel Het is inmiddels 1570 geworden als deze wordt geïnstalleerd, zie de 'In
structie' van bisschop Aegidius de Monte, bij Lindebom, 31 Ook na de installatie is de oude 
weerstand tegen instelling van het nieuwe bisdom, daterend van 1559, gebleven Ridderschap en 
steden vragen na het overlijden van Aegidius aan hun gedeputeerden te Brussel om er bij de cen
trale regering op aan te dringen dat er geen nieuwe bisschop zal worden benoemd Aldus de land
dag te Windesheim op 31 mei 1577 Nog in de officiële reactie van de Overijsselse Staten op de 
Keulse vredesartikelen van 13 september 1579 klinkt verzet tegen de nieuwe bisschop door In de 
Keulse vredehandel willen ridderschap en steden zekerheid dat er door de landsheer geen nieuwe 
bisschop zal worden geïnstalleerd in het gewest Deze eis aan Fihps II was voor de gewestelijke au
toriteiten een absolute voorwaarde, waarover niet te onderhandelen viel. Reitsma, a w , 189 
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bestuur een schriftelijke verlclaring mee waarin stond, dat op de naleving van 
de plakkaten en mandementen van de koning tot nog toe door de raad zélf was 
toegezien." Dit zou ook in de toekomst zo blijven. Daarop vertrok De Castro. 
Uit dit voorval blijkt duidelijk dat het Kamper stadsbestuur een godsdienstpo-
litiek voorstond waarin het privilege van eigen, stedelijk en gewestelijk toe
zicht zou worden gerespecteerd. Tegenover de intolerante opvattingen van de 
koning was daardoor een gematigder opstelling in kwesties van religie moge
lijk. Een formele afkondiging van de strenge godsdienstplakkaten van de cen
trale regering kon het stadsbestuur binnen bepaalde grenzen laten samengaan 
met een vrij gematigde toepassing van deze wetten. 

2. Signalen van verdere aantasting van het kerkelijk systeem tot de zomer van 
1566 

Terwijl de centrale regering naar wegen zoekt om zowel de ketterplakkaten 
als de reeds benoemde regeringsbisschop in het gewest te laten funktioneren, 
worden in Overijssel de signalen van reformatorische kritiek indringender. 
Ook in Kampen. 

Tussen pastoor Aggeus Snecanus'^ en diens kapelaan Berendt Andriessen 
ontstaan in 1559 moeilijkheden. De pastoor daagt zijn kapelaan voor de raad, 
omdat hij ketterijen zou hebben verkondigd in zijn preken. Op 3 juni moet hij 
voor de raad verschijnen. De oordeelsbevoegdheid van het stadsbestuur over 
een tweetal dragers van een kerkelijk ambt inzake een theologische kwestie, 
werd ontleend aan het patronaat van de stedelijke regering. Want de pastoor 
wilde de raad 'angeropen hebben als defensoren, protectoren ende patronen', 
als 'superioren ludicis Ecclesiastici'.'^ Aan de dagvaarding van de kapelaan 
was al een vermanend gesprek met een raadsdeputatie en de pastoor voorafge
gaan. Tijdens dat onderhoud, in het St. Brigittenklooster, was heer Berendt 
reeds voorgehouden 'gien heresie offte anderen ketterschen articulen te predi
ken'. Door zijn prediking was onder de kerkgangers onrust ontstaan. Daarop 
was pastoor Snecanus persoonlijk tijdens de hoogmis in de O.L.V.-kerk de 
preek van de kapelaan gaan beluisteren. Tegen deze prediking werden nu een 
viertal bezwaren ingebracht, met name tegen de visie van Berendt op het al
taarsacrament. 

11 RA 2, fol 153, 22 juni 1560 De Castro, licentiaat in de godgeleerdheid, was kanunnik van de 
St Janskerk te Utrecht en volgde de Provinciaal Inquisiteur Lethmatius op na diens dood, 6 mei 
1555 BIJ de nieuwe bisdomindehng werd hij aangewezen als eerste bisschop van Middelburg. 
Hoog, De Martelaren der Hervorming, 53, 54 
12 Snecanus was opvolger van Jacobus Kuynretorff, die slechts een jaar gediend heeft. Kuynre-
torff's aanstellingsakte is namelijk van 1557 OA 2249 Snecanus is pastoor van 1558-1565 In 
1558 ontving Snecanus namelijk voor het eerst geld uit de stadskas, OA 432, 22 mei 1558 Vóór 7 
september 1565 vertrok hij naar Keulen. Dit vertrek wordt vermeld in OA 224, een brief van het 
stadsbestuur aan Mr Henrick Erentsz of Ernesti, licentiaat in de theologie, 7 september 1565 
Deze Ernesti volgt Snecanus op tot aan zijn overlijden op 16 augustus 1566 OA 2251 
13 Zie voor de volgende gegevens OA 2257, 3 en 4 juni 1559. De cursiveringen zijn toegevoegd 
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Opvallend is allereerst zijn spreken over 'die geistelicke dronckenschap'. 
Zoals de wijn het hart van de mens vrolijk en blij maakt en alle zorgen in de 
gedronken wijn vergeten worden, 'also worden wij die flou, verzaecht ende 
slap zijn, wederomme in den wijn des bloedtz Christi giestelicken droncken 
vereinichet ende gestercket, als nu gewisselicken ende sekerlicken vertroest 
zijnde, dat Christus mit dat Hem gevent sijns lichaems ende uthstortinge sijns 
bloetz, ons soendige menschen verloest hefft, daervan des menschen herte in 
den gelove alstan vroelick ende ontsticken wordt'. Met verwijzing naar Cy-
prianus en Calixtus houdt de kapelaan vol dat hij ' 't selve also giestelick ende 
niet anders gemeint t' hebben'. De pastoor houdt de raad echter voor dit zo bij 
Calixtus niet beluisterd te hebben. 

Een tweede, in de rapportage niet nader omschreven, punt ontkent Berendt. 
Hij gelooft wel degelijk in Christus' reële presentie in het sacrament. Het ging 
hem echter om de zinsnede 'doet dit tot mijn gedachtenis.' Met verwijzing 
naar 1 Corinthe 11:21 v. wilde hij de kerkgangers behalve op hun fouten, voor
al op de noodzakelijkheid van het geloof wijzen. Want ware 'offerande van 
dancksegginge' kunnen wij mensen alleen brengen door het geloof: ' 't so wij 
uns daer tho niet waerdiglicken bevinden connen, dan hyr compt uns die gelo
ve to hulpe die uns alleen waerdich ende bequaem maeckt om dat te ontfan-
gen'. 

Als derde bezwaar tegen heer Berendt geldt zijn oproep tot het brengen van 
een offer van dankzegging door het nuttigen van het sacrament, als antwoord 
van het geloof op het werk van Christus voor ons: 'In een memorie des ster-
vens ende lijdens Christi ende Hem daervan danckbar to sijne van deze ende 
aide andere sijne weldaden ende also t' doene een offerhandt der danckseggin
ge, want ons alstan 't selve dat Christus voer uns gedaen ende eens geleden 
hefft als een angenaem offerhande sijns hemelschen Vaders in nutting des sa-
cramentz vermaent wort'. 

Als vierde punt, deels met de vorige verweven, wordt de volgende uitspraak 
van de kapelaan genoemd: ieder moet zichzelf onderzoeken of hij de geestelij
ke spijs van het lijden van Christus met een gelovig hart nuttigt, 'want so wij 
niet en geloven konnen uns die sacramenten niet to stade comen, so die geloe-
ve voer all daer wezen moet'. 

De kapelaan blijft ook op de daarop volgende dag ten overstaan van de raad 
bij zijn standpunt. Hij verdedigt zich met diverse 'autoriteiten der Hilliger 
Schrifft ende catholische leres'. De pastoor werpt Berendt Andriessen tegen, 
dat de dronkenschap die Paulus in 1 Corinthe afkeurt een wérk is. De pastoor 
redeneert daarbij als volgt: "dat die gelove niet allenen uns bequaem maeckt 
omme te communiceren" toont Paulus ons aan, want "die die Corinth straffet 
dat dieselve droncken quamen als sie solden communicieren welcker dronc
kenschap gien geloeff, maer een werck is, mit wijderen anhangenden woerden 
waerdorch wij geleert worden dat ons die gelove ende guide wercke t' zamen 
bequam maken". 

Als heer Berendt zich ook de tweede dag over de beschuldigingen heeft uit-
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gesproken voor de raad, brengt pastoor Snecanus nog meer afwijkingen van 
de kapelaan inzake de sacramentsleer''' naar voren. Volgens Snecanus moet de 
raad maatregelen tegen Berendt Andriessen nemen. De pastoor stelt voor, dat 
zijn kapelaan de toegang tot de preekstoel ontzegd wordt. Verder deelt hij de 
raad mee, dat hij zijn kapelaan bij de geestelijke overheid niet zal verschonen. 
Ook wijst de pastoor er op dat het verües van de zaligheid van de door heer 
Berendt tot dwahng gebrachte schapen volledig voor rekening van deze geeste
lijke komt. Om erger te voorkomen, moeten er volgens Snecanus strenge 
maatregelen worden genomen. Daarom verzoekt hij de raad als 'sijne patro
nen, collatoren ende defensoren', heer Berendt Andriessen "to priveren ab 
acte predicandi confessiones audiendi et sacramenta administrandi, want he 't 
selve niet waerdich en is t' bedienen". Uit de stukken vernemen we niet hoe de 
autoriteiten verder met heer Berendt gehandeld hebben. In de gegeven om
standigheden lijkt het onwaarschijnlijk, dat de kapelaan zijn werkzaamheden 
in Kampen heeft kunnen voortzetten. In ieder geval komt zijn naam hierna in 
de stukken niet meer voor. 

Uit de dagvaarding wordt duidelijk, dat de kapelaan het sacrament ziet als 
een geestelijke maaltijd, die op geestelijke wijze genoten moet worden. Tevens 
typeert hij het sacrament als een offer van dankbaarheid. Dit dubbele karakter 
van het sacrament eist van wie communiceren, geloof. Naast dit geloof wil Be
rendt Andriessen niets weten van goede werken als voorwaarde voor het ge
bruiken van het sacrament. Vanuit rooms standpunt moet zo'n avondmaals-
opvatting zeker als heresie worden bestempeld. Een sola fide dat geen voorbe
reidende goede werken naast zich duldt, is typisch reformatorisch. Alles komt 
aan op het geloof in de verdiensten van Christus. 

Het effect van deze verkondiging is voor ons niet goed meetbaar. De archi
valia geven aan, dat er onder het kerkvolk onrust is ontstaan als gevolg van af
wijkende prediking over een periode van minstens twee jaar: 'als die pastoer 
mit loffweerdigen getugen bewijsen kan, als her Berndt oick twe jaer in die 
Octava van den H. Sacramenten menigerlei articulen geprediget hef ft tegens 
die Hillige Schriffte ende die catholische leer'. Een aantal kerkgangers heeft de 
afwijkende prediking zo verwerkt, dat de kapelaan verantwoordelijk gesteld 
wordt voor het verlies van de zaligheid van hun zielen. 

In het begin van de jaren zestig tekent zich verminderd kerkelijk meeleven 
af. Allerlei misbruiken onder het kerkvolk worden dan door het stadsbestuur 
gekritiseerd.'^ Veel mensen vieren de zondagen, aposteldagen en andere feest
dagen niet 'tot schandalisatie oires naesten, ende guede vrome luyden'. Ook 
met de vasten voorschriften nemen tal van kerkgangers het minder nauw. Op 
tijden dat dit verboden is, eten velen vlees. De raad probeert ondertussen pre
dikers vast te houden die de officiële kerkleer trouw zijn. Zo verzoekt de raad 
de Provinciale Franciscaner kapittelvergadering, te Leiden bijeen, om de gar-

14 Deze afwijkingen worden in de stukken niet nader aangegeven. 
15 OA 242, fol. 199, 15 mei 1560. 
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diaan van het Minderbroedersconvent in Kampen te mogen houden. Dit, om
dat deze 'oick die gantsse onse gemeente mit gueder leven ende exempel voer-
gegaen ende dieselvige miet preken ende leren van Goedes Woort in de catho-
licxsche ende waere religie seer neerstich gestichtet ende onderholden hefft'. 
Zijn verblijf in de stad dient tot 'conservatie der religie'. De raad vraagt het 
college te Leiden om in de persoon van de gardiaan de stad 'van guede predi-
canten als nementlich ons in desen tijden noedich, te willen versyen'." De voor 
dit verzoek gebruikte terminologie wijst op groeiende tegenstellingen in Kam
pen. De rooms-katholieke religie heet namelijk de 'waere religie'. Deze religie 
dient te worden geconserveerd. Dit bewaren moet gebeuren door goede predi
kers. En die heeft men te Kampen hard nodig in deze tijd. 

Reeds eerder" bleek, dat bij stadhouder Aremberg in december 1559 het 
vermoeden leefde, dat er in Kampen 'vele verboden ende ongodlijcke boecken 
vercocht, verhandelt ende gebruyckt' werden. In zijn brief van 30 december 
1559 beveelt de stadhouder dan ook op het punt van verboden boeken scherp 
toezicht te oefenen. Op deze brief volgt 15 mei 1560 een stedelijke publicatie 
waarin het schrijven, drukken, kopen en verkopen van verboden boeken aan 
de orde komt. Niemand mag tot het drukken van een boek overgaan buiten 
uitdrukkelijke toestemming van de raad. In een bekendmaking van 9 mei 1563 
wordt het boekdrukverbod herhaald. Ook het verspreiden van suspecte boe
ken wordt dan opnieuw verboden.'* Deze publicatie van 9 mei 1563 wordt blij
kens een aantekening in de marge herhaald op 7 mei 1564 en ook op 15 okto
ber 1564. Op 4 juni 1564 verbiedt het stadsbestuur speciaal de verspreiding van 
een 'Protestatio' die op het standpunt van de Augsburgse Confessie gericht is 
tegen het 'conventum Tridentinum' en 'eius conventus auctorem Antichristum 
Romanum'.''' Niemand mag dit werk in huis hebben.^" In de omschrijving van 
het werk klinkt een sterke antithese door. Tegenover het Concilie van Trente 
en de Antichrist Rome staan protestanten die de Augsburgse Confessie belij
den. De laatsten, volgens eigen zeggen behorend tot de ware kerk, richten zich 
tegen de leer en de maatregelen van de bestaande kerk. Zij voeren de pretentie 
de ware religie te geloven. Het werk betekent dus een aantasting van de be-

16 OA 224, 3 mei 1566. 
17 Zie onderdeel 1 van dit hoofdstuk, 128. 
18 OA 242, fol. 212 v., 9 mei 1563. 
19 De tekst van de publicatie geeft geen letterlijke titel van het betreffende werk, maar de volgen
de omschrijving. Protestatio cominotatorum aliquot Augustana confessionis adversus conventum 
Tridentinum per (intium) vere religioni et ecclesie molientum etc. adversus eius conventus aucto-
rem Antichristum Romanum Van het begin het concilie tot in het jaar van de publicatie (de jaren 
1542-1564) zijn naar aanleiding van het concilie van Trente tal van werken uitgebracht Daaron
der bevinden zich een flink aantal die vanuit het standpunt van de Augsburgse Confessie een be
strijding van Trente geven. Schottenlohrer, Bibliographic zur deutschen Geschichte im Zeilalter 
der Glaubensspaltung, 655-659 Op grond van slechts een omschrijving van de titel kan geen exac
te bepaling van het bedoelde werk worden gegeven. 
20 OA 242, fol. 216 V., 4 juni 1564. 
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staande kerk. In Kampen mag het geen invloed hebben. Uit het verbod valt 
echter niet af te leiden dat het stadsbestuur zelf zo bezorgd is over de versprei
ding van dit werk. Want schepenen en raden kondigen het boekverbod af op 
uitdrukkelijk bevel van de stadhouder. Deze had tevoren op de landdag van 16 
maart duidelijk laten merken, dat hij het beleid van de Kamper magistraat in
zake verboden boeken kritisch volgde. Het verslag van die landdag vermeldt 
namelijk, dat de stadhouder Kampen heeft laten vermanen over het beleid ten 
aanzien van verboden boeken.^' Daarbij hield de stadhouder de gedeputeerden 
van Kampen het voorbeeld van de stad Groningen voor. Door in het openbaar 
verspreiding van boeken van onder meer Calvijn^^ te dulden, was die stad bij 
de koning in ongenade gevallen. De publicatie van 4 juni 1564 kan het gevolg 
zijn van het stadhouderlijk vermaan op genoemde landdag, dat behalve Kam
pen ook Deventer trof. Na de landdag van 16 maart werd ook nog een verga
dering te Windesheim belegd, waar deputaties van de drie steden en de drost 
van Salland een missive van de stadhouder bespraken 'belangende het manda-
ment der verhoeden boecken eertijts gepubliceert omm 't selve weder vernye-
wet te wordden'.^^ Onder de druk van boven-lokale autoriteiten is in Kampen 
de jure alles wat suspecte boeken betreft, verboden. Maar al is het officiële 
standpunt van de magistraat inzake verboden boeken streng, de facto is er bin
nen de stad sprake van grote toegevendheid. Zo werkte van 1561 tot 1564 de 
drukker Augustin van Hasselt in de stad. In zijn drukkerij werden veel boeken 
geprocudeerd van de spiritualist Hendrik Niclaes, stichter van het 'Huis der 
Liefde'. De onderneming werd door Niclaes gefinancierd. 'So richtte H[en-
drik] N[iclaes], tom meestendeel up syne sulvest kosten, ein gantze Druckerie 
up, to Kampen, in dem Lande van Overysel, unde datt mit Augustyn van Has
selt, die he daertho gewonnen hadde, um to Kampen int openbaer tho druc-
ken: unde also worden daer to Kampen noch eensdeels unde mannigerleye 
kleine Bockeren vant Hus der Lieften gedrucket, oick einsdeels in der Latyn-
scher Sprake, unde einsdeels in der Franscoiser Sprake [...] unde de Here gaf 
syne Barmherticheit over idtsulve Werck, dattet allent in der Stadt Kampen, 
unbeschadiget uthgevoret wart'.̂ "* Vanuit Emden week Niclaes zelf een tijd
lang naar Kampen uit, waar hij 'met de vorderinge des Denstes des Heren 
doende' was. In het geheim verbleef hij geruime tijd bij 'synem getruwen 
Frundt' Augustin van Hasselt die hier het burgerrecht verkregen had. De be
kende Antwerpse drukker Christoffel Plantijn ontmoette hem daar.^^ Veel van 

21 OA 2513, fol 16 V , 16 maart 1564 
22 Voor het eerst valt hier in de stukken de naam van Calvijn, met betrekkmg tot het gewest Gro
ningen Binnen het gewest Overijssel zelf is Calvijns invloed echter reeds twintig jaar eerder aan
wijsbaar In 1543 koos Albert Rizaeus uit Hardenberg, later predikant te Bremen en Emden, voor 
de Reformatie, waarbij hij zich met beslistheid aansloot bij Calvijn. Rutgers, Calvijns invloed op 
de Reformatie in de Nederlanden, 11 
23 OA 438, reyse ende boedeloen, 25 april 1564 Uit alles blijkt dat opdracht van hogerhand de 
aanleiding voor de stedelijke publicatie is 
24 Cronica, Ordo sacerdotis. Acta HN, 59 
25 Cronica, Ordo sacerdotis. Acta HN, 70, 71. 
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de edities van werken van Hendrik Niclaes die aan drukker Christoffel Plan-
tijn werden toegeschreven, waren in werkelijkheid uit de drukkerij van Augus-
tin van Hasselt in Kampen afkomstig.^' In 1564 verliet Augustin van Hasselt 
Kampen en ging hij werken bij Plantijn. 

Uit stukken die betrekking hebben op een proces tegen boekdrukker Peter 
Warnersz. kunnen we de praktijk nader bezien. Zijn drukkerij en uitgeverij 
'In den Witten Valck' aan de Broederstraat, was de grootste binnen de stad. 
Van circa 1535 tot 1566 heeft hij er een groot aantal uitgaven verzorgd." Deze 
Kamper drukker raakt najaar 1566 betrokken in een slepende rechtszaak we
gens het drukken van 'het famose boexken Van den Dry Pauwsen offte Ver-
claringe van die mennichfoldige, loose practijcken van d' Inquisitie etc.'^* Hij 
verweert zich zowel mondeling als schriftelijk. Tijdens het proces weet de 
drukker te vertellen dat een hem verder onbekende kramer uit Brabant zijn 
opdrachtgever geweest is. Uit het schriftelijk verweer blijkt van de zijde van 
het stadsbestuur een grote mate van tolerantie ten aanzien van verboden boe
ken. Peter Warnersz. begrijpt niet waarom de magistraat hem heeft gedag
vaard. Hij voert aan dat het fameuze werk immers openbaar 'vrij onbehin-
dert, onbespiert, onverboden, ia ongewaernet, [...] oick hier binnen Campen, 
mit groten hopen vercoft, gecoft ende gelesen' werd.-^' In een uitvoerige verde-
digingsbrief van 16 november^" geeft Peter Warnersz. onder meer aan dat het 

26 Blouw, 'Printers to Hendrik Niclaes Plantin and Augustijn van Hasselt', 257, 258 Volgens 
Blouw, a w , 268, was Augustijn Van Hasselt 'an excellent typographer' 
27 Krans, 'Kamper boekdrukkers', 184, ziet hem gelijkwaardig aan Plantijn: 'Evenals Plantijn 
bezat hij als typograaf een volmaakte vakkennis en een scherpzinnige handelsgeest ' Naast sticht 
lijke lectuur gaf hij bijbelgedeelten uit (waaronder een Nieuw Testament Latino-Germanum se
cundum translationem Hieronymi, 'in Latijn ende Duyts. Mit grooter neersticheyt overgheset 
ende alsoe tesaemen ghevoecht, dat het een Woort teghen het ander ende die een Sententie tegen d' 
ander ghestelt is'), Erasmus-uitgaven, medische werken, almanakken, kronieken, leerboeken, 
spreekwoorden en een reisverhaal Zo gaf hij David Joris uit Hollandt, des Eertsketters waerach 
tigde historie uit Het bij hem in 1544 uitgegeven werk Die Testamenten der XIIpatriarchen werd 
in 1570 op de Index van verboden boeken gezet Een bij hem gedrukte ongedateerde uitgave Dat 
Boeck Jesus Syrach, Ecclesiasticus bevatte tevens Salomons ghebet, dat in 1570 eveneens op de In
dex geplaatst werd Dit geldt ook van de bij hem uitgebrachte vertaling uit het hebreeuws van Die 
soeven Psalmendes konincklicken propheten Davids, die men noemt der penitentlen door Joannis 
Campensis Gedeeltelijk verboden werd zijn uitgave van Miles Christianus van Erasmus Sepp, 
Verboden Lecuur, 40, 41, 57, 230, 249, 253 Reeds eerder (par 1) noemden we de samenspreking 
op rijm uit 1558, 'Een seer troestelicke dialogus', een boekje 'uitnemend geschikt om eenvoudige 
personen met de hervormde leer in aanraking te brengen' Krans, 'Kamper boekdrukkers', 184, 
185 Zie voor het proces tegen Peter Warnersz ook hoofdstuk 4, onderdeel A 1, 160-163 
28 De volledige titel van het 32 bladzijden tellende werkje luidt. Verclaeringhe van die menichful-
dighe loose practijcken ende listen, soe van Inquisitien, observantie ende onderholdinghe van die 
placcaeten, ende anderssins dye de Cardinaal Grandvelle mei syne adherenten, gheinventeert ende 
ghebruyct hebben, om de vervloecte ende tyrannighe Spaensche Inquisitie in dese vermaerde Ede
le Nederlanden in te voeren Ende also boven Keyseren, Coningen, LandtsHeeren, Heeren, Ede
len ende alle Weerlyck Personen met ghewelt te Domineeren ende hen te doen aenbidden ende 
adoreeren Sepp, Verboden Lectuur, 258 
29 OA 2258, 24 oktober 1566. 
30 OA2258, 16 november 1566. 
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gewraakte boekje binnen Kampen publiek verkocht is zonder dat het stadsbe
stuur daar iets tegen heeft ondernomen. Verkooppunten waren: voor het raad
huis, in de Schepensteeg, binnen de Vispoort, 'buiten op die Vischbancken', in 
het Vleeshuis en nog andere plaatsen. Daarbij werd door de kramers in het 
openbaar 'overluydt langes der straten' geroepen: "Hier wat nyeuws. Koopt 
hier Van den Dry Pauwsen ende van die inquisitie". Volgens Peter Warnersz. 
mag de raad achteraf geen onwetendheid voorwenden. Verder voert hij aan, 
dat nog maar kort geleden burgemeester Coenraet van der Vecht, toen deze de 
schout van Kampen samen met de drukker bij de Vispoort tegenkwam, tegen 
de schout had gezegd: "Hier, her scholtz, daer is wat nyews veyle [te koop] 
van die guesen". De burgemeester wees toen zelf naar de kramer die aan het 
publiek stapels pamfletten verkocht waarin kardinalen, bisschoppen en andere 
geestelijken, de inquisitie en de plakkaten werden gekritiseerd.^' De boekdruk
ker voert verder aan, dat nog kort geleden in het openbaar pamfletten ver
kocht zijn in het vleeshuis met als titels: Daer sij die Roemsche kercke in 't 
sandt ommetoegen, Daer die wolffoffdie vos die misse deedde, Daer des Pau-
wes misse begraeven worden, papen en monnicken daerover droeffden, etc. . 
Terwijl deze pamfletten in het vleeshuis te koop aangeboden werden, stond 
burgemeester Hendrick de Wolff er in eigen persoon bij. Hij maakte er met 
sommige burgers zelfs een praatje. Tenslotte houdt de drukker de raad voor 
hoe 'in seer corten daegen' eerst in het vleeshuis en vervolgens ook buiten op 
de steigers door een vreemde kramer een grote hoeveelheid boeken tegen de 
paus en diens aanhang en leer, te koop aangeboden werd. Geleerd en onge
leerd is toen toegelopen. 

In 1566 geeft de Kamper drukker Jan Jansen een werkje uit, dat in 1570 op 
de Index Expurgatorius van verdachte boeken zal worden geplaatst: Een stich-
telycke ende scriftelycke Onderrichtinghe van dat doopsel ende Avontmael 
Christi Jesu: seer nut nu ter tijt voor alle slechte menschen. Ghedruckt te 
Campen in de hofstraete, bij mij Jan Janssen, anno 1566. Het boek was eerder 
al in het Latijn uitgegeven. Schrijver ervan was Peter Bloxius, 'Schoelmeester 
tot Leyden in Hollandt 1562'. 

Als tegen eind 1566 het tij keert, wordt boekdrukker Johan Wyllemsz. in 
staat van beschuldiging gesteld, omdat hij Der Goesen handelingen gedrukt 
zou hebben." 

Al deze gegevens tonen duidelijk aan, dat in Kampen halverwege de jaren 
zestig de infiltratie van officieel verboden geschriften op grote schaal plaats
vond. Vreemde kramers boden verboden werken te koop aan. Allerlei openba
re ontmoetingsplaatsen functioneerden als verkooppunten. Zelfs vlak voor het 
stadhuis vond de fameuze handel plaats. Verschillende boekverkopers prezen 
hun verboden waar zelfs luidkeels aan. Voor deze geschriften bestond onder 
de burgerij blijkbaar grote belangstelling. Hele stapels suspecte lectuur verwis-

31 Pamfletten waren in de eerste plaats als propaganda bedoeld. 
32 Krans, 'Kamper boekdrukkers', 185. 
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selden van eigenaar. Brede lagen van de Kamper bevolking namen kennis van 
de kritiek op de bestaande kerk, haar hoofd, haar geestelijkheid en haar sacra
menten. Ook plaatselijke drukkers blijken bij de uitgave van verdachte lectuur 
betrokken te zijn, mede omdat de Kamper magistraat geen strak beleid voerde 
inzake verdachte boeken. 

In de reeds eerder genoemde brief aan het stadsbestuur van 30 december 
1559 gaf stadhouder Aremberg tevens zijn bezorgdheid te kennen over 'hey-
melijcke bijeencompsten oder conventicula' in Kampen. De stadhouder ver
moedt dat deze conventikels worden belegd door vreemdelingen. Hun geheime 
vergaderingen vormen een directe bedreiging. Want daardoor kunnen veel 
eenvoudige en goedwillende burgers van het ware christelijke geloof afgetrok
ken worden en aan 'groete dwahngen, ketterijeen, boese secten, ongodlijcke 
en gereprobeerde opiniën' ten prooi vallen. In de nieuwe godsdienstige bewe
ging ziet de stadhouder het gevaar van ondermijning van de hele stedelijke sa
menleving. 

Bij bekendmaking van 15 mei 1560 gebiedt de raad 'dat nyemants hij sij wie 
hij sij, sail holden enyge heymelicke scholen, leerhuysen off leerplaetzen, off 
enyge heymelicke conventiculen off versamelingen in saeken van religiën. Dat 
oick niemanth hij sij wie hij sij sich begeven sail in alsulcke heymelicke scholen 
off leerplaetsen, dan alleenygen in den openbairen sermonen bynen Cam-
pen'." 

Op 24 mei 1561 wordt een zekere Symon van Oij van Leiden uit de stad ver
bannen, omdat hij 'een verkeerder in 't geloeve' is.'* Per publicatie wordt het 
de burgerij verboden Van Oij onderdak te verlenen of op andere wijze te on
dersteunen. Het stadsbestuur ziet hem als een godsdienstig verleider die simpe
le mensen licht aanstoot kan geven. Zijn aanwezigheid houdt het risico in van 
'verstuirynge des gemeenen tranquilliteits, burgelicken eendracht ende wel-
faert'. Hebben we in de persoon van Symon van Oij met een conventikelgan-
ger, mogelijk een conventikelvoorganger, te maken? In ieder geval is hij een 
van de vreemdeüngen voor wie stadhouder Aremberg reeds waarschuwde. 

Een jaar na de verbanning van Symon van Oij herinnert de magistraat er op
nieuw aan, dat het ten strengste verboden is geheime conventikels te houden. 
Reeds is de burgerij bij eerdere publicatie 'mitter clocken' hiervan op de hoog
te gesteld.'' Het stadsbestuur herhaalt die bekendmaking 'nochmaels ten over-
vloeth ende guider waerschuwinge'. Het verbod tot het houden en bijwonen 
van conventikels geldt 'het sij bij daege, bij avende offte bij nachte, mit oepen 
offte besloeten doeren offte oick int velt, heimelick offte oepenbaer'. Deze 
specificatie doet vermoeden dat er ook in het gebied buiten de stadspoorten 
conventikels gehouden werden en dat men 's nachts vergaderde. 

33 OA 242, fol. 199, 15 mei 1560. 
34 OA 242, fol. 201 v., 24 mei 1561; RA 2, fol. 154 v. . 
35 OA 242, fol. 205 v., 206 r., 10 mei 1562. 
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De publicatie van 10 mei 1562 vond niet zonder reden plaats. De dag daar
voor werd namelijk een zekere Taeke Hettinga voorgoed uit de stad verban
nen. Oorzaak daarvan was dat hij 'sich heft verdrystet heimelicke schoele off 
leerplaetze [...] t' sijnen huis to holden en to lijden.' Ook werden door hem 
andere samenkomsten binnen en buiten de stad bezocht.'* Op die bewuste ne
gende mei waren op het stadhuis de namen van meer conventikelgangers be
kend. Nog diezelfde dag gingen er stadsboden naar diverse personen, omdat 
zij óf een verboden samenkomst hadden georganiseerd, óf deze hadden bijge
woond. Hun werd ernstig voorgehouden dat ze het stedelijk bevel en het ko
ninklijk mandaat negeerden. Een aantal personen worden in de stukken met 
name genoemd: Joachim Messenmaker en diens vrouw; Alijdt Ronnewaegen 
en haar moeder; Lucas Schroer met zijn vrouw; Trijnken Nolle; Hilleken 
Vrancke met haar dochter; Hadewich Pijpers; Evert Schroer met zijn vrouw; 
Cathrina Kerstiens; de vrouw van Hendrick van Dam met haar twee dochters, 
'ende meer anderen'. Zij werden allen ernstig gewaarschuwd af te zien van 
verder conventikelbezoek. Wie in het vervolg dit verbod toch overtreedt, zou 
door de magistraat streng worden gestraft. Het huis van Taeke Hettinga was 
een van de vergaderadressen van het godsdienstig gezelschap. Of dit gezel
schap zich reeds had georganiseerd tot een ondergrondse gemeente, is niet dui
delijk. Een nadere karakteristiek van hun godsdienstig klimaat is op grond van 
de stukken niet te geven. Wel is het feit dat zij op meerdere plaatsen vergader
den een aanwijzing van versterkte conventikelvorming in de eerste helft van de 
jaren zestig. Er kwam meer samenhang tussen de gelovigen die zich tegen de 
gevestigde kerk verzetten. 

In 1562 worden voor eenzelfde delict op één dag drie personen en kort daar
op nog iemand anders berecht. Eerst maken op 12 september Bartoldt Enthes, 
Jellis Cornelisz. en Derck Dolewerth kennis met de stokmeester. Op 19 sep
tember geldt dat voor Berent van Voorst. Alle vier moeten zij onder ede belo
ven voortaan geen woorden meer te spreken tegen 'den pauwest, keyser, noch 
van eenigen conyngen, fursten offte andere giestlicke noch werltlicke heren'." 

Een jaar na het vorige conventikelverbod volgt bij publicatie van 9 mei 1563 
weer een herhaling ervan.'* Elke godsdienstige samenkomst buiten de 'open-
bairen sermonen' is verboden. Wie als openbare ketter bekend staat, wordt 
vogelvrij verklaard. Niemand mag hem 'herberghen, huessen, hoeven offt 
eenige menschlicke troest doen'. Op ieder rust de plicht openbare ketters die 
de stad durven binnen te komen, aan te geven. Als men op de hoogte is van 
verboden samenkomsten, moet dit bij de burgemeesters worden aangegeven. 

Conventikels blijven de aandacht van de stedelijke overheid vragen, want 
opnieuw is publicatie nodig op 7 mei 1564 en op 15 oktober 1564." 

36 RA 2, fol. 155 v., 156, 9 mei 1562. 
37 RA 1, fol. 65, 66, 12 en 19 september 1562. 
38 OA 242, fol. 212 v., 9 mei 1563. 
39 OA 242, fol. 212. 
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Over dezelfde materie brengt op 21 mei 1565 een deputatie van het stadsbe
stuur een bezoek aan stadhouder Aremberg."* Aanleiding tot het bezoek is een 
brief van de stadhouder aan de raad. Daarin had Aremberg geschreven, dat 
het hem ter ore was gekomen dat er rond Pasen een 'zekere vergaderinge van 
uth- en inheemschen menschen op der stadt Campens eylanden' heeft plaats
gevonden. De raad wordt door de stadhouder vermaand de plakkaten van de 
koning te handhaven. De raad bedankt de stadhouder voor zijn inlichtingen. 
Verder vertelt de raadsdeputatie hem dat de dijkgraven op de eilanden op
dracht gekregen hebben deze zaak te onderzoeken. Veel waren deze echter niet 
te weten gekomen. De stadhouder geeft vervolgens nadere inlichtingen over 
het gebeurde. Diverse personen zijn van Giethoorn naar de eilanden van Kam
pen overgevaren om er godsdienstoefeningen te houden. 

Behalve naar Kampen heeft de stadhouder ook naar beide andere IJsselste-
den brieven doen uitgaan. Hij wil dat de IJsselsteden goed toezicht houden op 
de godsdienst. Hun belofte aan de koning laat geen verandering van religie 
toe. Uit deze correspondentie blijkt dat de moeiten op godsdienstig gebied een 
gewestelijke problematiek vormden. Als zodanig schatten de drie IJsselsteden 
de godsdienstkwestie ook in, want op 30 maart 1566 spreken de drie steden af, 
dat wie wegens ketterij uit één der drie steden gebannen is, in geen van de bei
de andere steden binnen mag komen."' Deze overeenkomst wordt in Kampen 
op 7 april afgekondigd.''^ Zij die 'verdoemder ketteriën halven uth deser stadt 
verbannen' zijn, mogen 'hier nieth weder incoemen, noch in eenigen van den 
anderen tween steden huyselicken sich setten'. De taal is streng, ter afschrik
king maar tegelijk ook ter geruststelling van een kritisch toeziend stadhouder. 
De publicatie geeft tevens aan, dat Kampen zich voorjaar 1566 met de beide 
andere IJsselsteden in religiezaken op één lijn bevindt. Zomer 1566 zal deze 
gezamenlijke godsdienstpolitiek achterhaald worden door de feiten. 

5. Zomer 1566: Op weg naar publieke erediensten volgens de Augsburgse 
Confessie 

3.1. Preventieve maatregelen tegen hageprediking, beeldenstorm en nieuwe 
predikanten 

In de loop van 1566 raakt zowel de politieke als de godsdienstige ontwikke
ling in een stroomversnelling. Hoewel in Overijssel geen enkel lid van de rid
derschap zich bij het Verbond der edelen aansluit, volgt men in dit gewest de 
gebeurtenissen na het aanbieden van het Smeekschrift der Edelen (5 april 
1566) nauwkeurig: verzoek om opheffing van de inquisitie en ketterplakkaten, 
toezegging van de landvoogdes om dit rekest aan de koning over te zenden, 
haar belofte van moderatie der kettervervolging, officiële toestemming aan 

40 OA 2513, fol. 85, 21 mei 1565. 
41 OA 2513, fol. 85, 30 maart 1566. 
42 OA 242, 7 april 1566. 
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stedelijke magistraten om voortaan gematigder tegen critici van het rooms-ka-
tholieke geloof op te treden, het in het openbaar houden van massale hagepreken 
vanaf juni, eerst in Vlaanderen, later ook in Brabant. In Overijssel voeren stad
houder, ridderschap en steden en drosten vroegtijdig overleg. Op 20 juli vergade
ren de Overijsselse overheden. Een aantal raadsheren van de koning is daarbij 
aanwezig. Eén hunner. Mr. Van Til, houdt de vergadering 'in 't lange voer die 
twyspaldicheit des geloves ende mennichvoldige vergadderingen soe sich in Bra
bant ende daeromtrent erheven hadden, waeruth dan meer inconveniënten toe 
besorgen, vermenende derhalven den drosten en de steden in tijts guede sorge 
ende toesicht te dragen dat sulx alhier in desen lande voergecomen mochte wor
den. Stellende oick mede toe waecken alsulcke placaten als Matt. [Majesteit] hier 
te bevoerens op den vagabunden heft doen publiceren.'"' De autoriteiten leggen 
dus een direct verband tussen het hagepreken en de vagebonderij. Achter de in
conveniënten die in Vlaanderen en Brabant plaatsvinden, schuilt volgens de ver
tegenwoordigers van de centrale regering een religieuze beweging die oproer wil 
bewerken. De magistraten van de IJsselsteden moeten in verband hiermee ook 
goed toezicht houden op eventuele conventikels in hun stedelijk rechtsgebied."^ 

Korte tijd later steekt in het zuiden de beeldenstorm op. De beweging slaat 
naar het noorden over. Onder de druk van de omstandigheden belooft de 
landvoogdes bij Akkoord van 23 augustus de openbare prediking daar te dul
den waar die tot dan toe reeds plaatsgevonden had. Het gevaar van de beel
denstorm die 11 augustus begon, bedreigt nu ook Overijssel. Terwijl in de Ne
derlanden op tal van plaatsen de beelden vernield worden, vergadert op 27 au
gustus de Kamper raad met de grote en kleine meente. De burgemeester houdt 
ieder de ernst van de situatie voor: 'alzoe die itzyge tijden vast geswindt ende 
periculoos weren ende onse naberlanden ende steden vermitz die predicatie et-
lycker nyer predikanten in commotie gestalt ende die kercken gespoliëert wor
den daer durch dan allerleye swaricheden ende meerdere lasten toe besorgen 
stonden'. Schepenen en raad vragen steun van de meenten voor het geval er 
ook binnen Kampen zich nieuwe predikanten opwerpen of wanneer men 'eeni-
ge kercken oft cloesteren begonden te schaffiren' of iets nieuws op godsdien
stig gebied wil invoeren. De raad stelt zich op het standpunt 'gantz ghiene nye 
predicanten in dese vaerlicke ende periculose tijden in der stadt noch in oeren 
vrijheit toe lijden, huysen oft herbergen offte sich in hoere versamlinge toe be
geven'. De magistraat stelt aan beide meenten verder voor om hiervan nog de
zelfde dag door middel van een publicatie de burgerij op de hoogte te stellen. 
Beide meenten gaan hiermee akkoord, echter slechts na lang overleg en op 
voorwaarde dat de raad zich zou inspannen om goede predikers voor de stad 
te verkrijgen.'" Nadat in 1559 kapelaan Berendt Andriessen van het toneel was 

43 OA 2513, fol. 184, 20 juli 1566. 
44 'angehoirt die propositie [...] van die guede opsicht van den heyraelijcken conventiculen ende 
andere onbehoerüjcke vergaderingen'. OA 440, 19 juli 1566, Reyse ende boedeloon. 
45 OA 22, fol. 60 en 61, 27 augustus 1566. 
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verdwenen, sinds het vertrek van pastoor Aggeus Snecanus in september 1565 
en het overlijden van diens opvolger Henricus Ernesti op 16 augustus 1566''*, 
was er immers slechts één kapelaan in Kampen achtergebleven. De eis van de 
meenten laat echter ook de mogelijkheid open, dat deze op het predikantenbe
stand binnen de gevestigde kerk kritiek hadden. De magistraat besluit tenslot
te ook nog de wacht te verdubbelen en de burgerij tot waakplicht op te roepen. 
De maatregelen tekenen een gespannen sfeer. De bekendmaking aan de burge
rij bevat woorden die vrees voor escalatie tot uitdrukking brengen: 'to onder-
holdinge gueder vrede ende burgerlijcke eendracht ende tot stuer ende weder-
stant aller commotie, onstuijer ende oproer [...] noch oick in eeniger manieren 
hoeren handen an kercken ofte cloesteren toe slaen, ofte dieselve te spolieren 
ofte schaffieren'."' De burgerij weet nu dat er in het geheel geen nieuwe predi
kanten in de stad zullen worden geduld, dat niemand zich naar de verboden 
vergaderingen of predikaties mag begeven en dat elke kerk- of kloosterschen-
der zal worden gestraft. 

Kort na het Akkoord van 23 augustus 1566, waarbij dus de landvoogdes be
loofd had in alle gewesten openbare prediking te dulden waar deze op dat 
ogenblik reeds gehouden werd, kwamen de IJsselsteden onderling en ook met 
de ridderschap bijeen om de ontstane situatie te bespreken. Op basis van het 
Akkoord kon in geen van de drie IJsselsteden een protestantse kerk officieel 
worden toegelaten. Op het tijdstip dat het Akkoord werd gesloten, waren er 
alleen in het geheim vergaderende conventikels die door de stadsbesturen min 
of meer werden getolereerd. Het Akkoord bood deze godsdienstige vergade
ringen geen enkele wettige status. Tijdens een vergadering te Windesheim op 
31 augustus, laat de stadhouder aan drosten en steden voorhouden dat het 
'uthloopen uth den steden in den platten landen nae den nyen predicanten 
voergekomen wurden mochten'.'** Met dit standpunt hebben de afgevaardig
den van Deventer en Zwolle moeite. Deventer brengt in de vergadering naar 
voren hoe het stadsbestuur, om verder ongemak te voorkomen, heeft toege
staan dat 'het sacrament des altaers sub utraque specie den siecken ende ge-
sonden dies begeerden binnenshuys gegeven t' worden'. Maar volgens de De
venter gedeputeerden was men met toestemming tot sacramentsuitdeling bij 
particulieren thuis niet tevreden. Aanhangers van de nieuwe leer verlangen een 
kerkgebouw 'om sich daerinne nae der Augsburgsche Confession t' holden'. 
Door dit toe te staan, hoopt men de burgerij rustig te kunnen houden. De ge
deputeerden van Zwolle maken ter vergadering duidelijk, dat zij zich bij dit 
standpunt van Deventer willen aansluiten. Anders dan Deventer en Zwolle, 
heeft het Kamper stadsbestuur geen moeite met het stadhouderlijk standpunt. 

46 OA 2251, Aanstellingsacte van Henricus Ernesti. 1565; Velthuysen, 'Aantekeningen op Linde-
born's Historia Episcopatus Daventriensis', 93. 
47 OA 242, fol. 227 r., 27 augustus 1566. 
48 OA 440, 31 aug. 1566; OA 2513, fol. 189, 190, 31 aug. 1566; Nagge, Historie van Overijssel, 
II, 298, 299. 
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Plaatselijk had men immers kort tevoren reeds besloten om alle activiteiten 
van de nieuwe predikanten, deelname aan hun vergaderingen en alle godsdien
stige vernieuwing te verbieden. Ter vergadering stelt de Kamper deputatie zich 
duidelijk minder toegevend op dan de beide andere IJsselsteden. Zo wordt de 
inhoud van de publicatie van 27 augustus aan de vergadering meegedeeld. Om
dat Deventer en Zwolle echter een ruimere opstelling kiezen, acht men het zin
vol te overwegen of in de gegeven omstandigheden niet een brief aan de land
voogdes moet worden geschreven. Daarin zou haar verzocht kunnen worden 
om namens de koning een kerk af te staan voor diensten naar de Augsburgse 
Confessie. Gedeputeerden zullen dit voorstel ieder aan de raad van de eigen 
stad ter overweging geven. Op 4 september hoopt men weer in Windesheim sa
men te komen, om dan te besluiten of er een brief naar Margaretha van Parma 
zal worden verzonden. 

3.2. Aanhangers van de nieuwe leer profileren zich als groep 

3.2.1. De ontwikkelingen op 3 september 1566 
Het op de landdag van 31 augustus verhandelde wordt 3 september op het 

stadhuis te Kampen besproken. Een burgemeester houdt schepenen, raden en 
meenten het stadhouderlijk bevel voor. Wat in de 'naberlanden' voorgevallen 
is, moet in Kampen worden voorkomen. Terwijl men vergadert, stapt een de
putatie vanuit de burgerij de raadzaal binnen. De gedeputeerden komen uit 
een 'grote versamlinge der gemeenen burgers' die op dezelfde derde september 
in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis bijeen zijn. De afvaardiging overhan
digt een verzoekschrift 'dat hoer kercken mochten verordent ende vergunt 
worden daerinne die sacramenten ende andere ceremoniën nae die Augsburg-
sche Confession uthgedeelt ende onderholden mochten worden'."' 

Na langdurige deliberatie komen raad en meenten tenslotte tot de overtui
ging 'dat men die gemeente nyet wel langer in eenicheit ende stilte solde kon-
nen holden ten ware dat hoer in hoer voernemen naegegeven worde'. Deze uit
spraak van het stadsbestuur heeft verstrekkende gevolgen. Een verzoekschrift 
om kerkruimte voor publieke erediensten volgens de Augsburgse Confessie zal 
door het stadsbestuur officieel op de komende landdag te Windesheim in be
spreking worden gegeven. Zelfs zal een afvaardiging van de supphanten met 
de stadsdeputatie naar deze landdag reizen om het verzoekschrift daar nader 
toe te lichten. Duidelijk is op 3 september bovendien ook wat op die komende 
landdag het stadsbestuur inzake de brief aan de landvoogdes adviseren zal. 
Raad en meenten besluiten op 3 september eenparig haar te verzoeken om na
mens de koning de gemeente een kerk te geven voor kerkdiensten naar de 
Augsburgse Confessie. Het stadsbestuur zal als motief aanvoeren, dat inwilli
ging van dit verzoek de eendracht binnen de stad ten goede komt. Zij die de 
oude religie zijn toegedaan, zullen hierdoor 'vrij ende ongeturbiert gelaeten 

49 OA 22, fol. 62, 63, 3 september 1566. 
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worden ende die kercken ende cloestern ongespoliert blijven'. Ondertussen 
staat de magistraat aan lieer Christiaan van Driel, aan rector heer Caspar Hol-
stech en aan anderen toe, dat zij 'dat sacrament des altaers sub utraque specie 
den siecken dies begeren binneshuys uthideelen' mogen. In de roerige vergade
ring wordt tenslotte nog besloten, dat een viertal raadsleden namens het stads
bestuur de predikanten zal aanzeggen 'het Woort Goeds na hoer consciëntie te 
preken sonder scheldinge die eenen op den anderen'. 

Op de derde september doen zich dus belangrijke ontwikkeHngen voor: 
Op het moment dat de afgevaardigden uit de burgerij de raadzaal binnen

stappen, treden de voorstanders van de nieuwe leer voor het eerst gezamenlijk 
in de openbaarheid. Het stadsbestuur omschrijft hen als vertegenwoordiging 
van 'een grote versamelinge der gemeenen burgers'; een neutrale, burgerlijke 
aanduiding. De in dit verband eveneens gebruikte term 'gemeente' is geen ker
kelijke term. De groep aanhangers van het nieuwe wordt dus slechts een neu
traal-burgerlijke status toegekend. Wel onderscheidt het stadsbestuur de 
groep in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis van degenen die de oude religie 
zijn toegedaan. De groep kan deels hebben bestaan uit personen die ook in 
conventikelverband samenkwamen. Verder zullen tot de groep personen heb
ben behoord die nog geheel binnen de bestaande kerk vergaderden. Samen 
vragen ze het stadsbestuur om publieke erediensten overeenkomstig de Augs-
burgse Confessie. 

Het beleggen van zo'n grote vergadering^" en het deputeren op juist dit kri
tieke moment, laat vermoeden, dat de groep goed geïnformeerd en goed geor
ganiseerd is. 

Terwijl het in de 'naberlanden' gist en er een spoor van vernieling door de 
Nederlanden trekt, treden in Kampen de aanhangers van het nieuwe in de 
openbaarheid, ordelijk, maar beslist. Men acht, de stedelijke publicatie van 27 
augustus ten spijt, de tijd rijp de overheid om kerkelijke vergaderruimte te 
verzoeken. 

Het stadsbestuur wijzigt zijn tot dan toe gevoerd beleid ingrijpend. Werd een 
week eerder nog nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat op godsdienstig ge
bied niets nieuws zou worden toegestaan, nu verleent het stadsbestuur zelfs me
dewerking voor toewijzing van officiële kerkruimte aan de nieuwe religie. Deze 
zwenking kwam tot stand onder de druk van de omstandigheden. Weigering 
van het verzoekschrift zou, zeker in het licht van de landelijke gebeurtenissen, 
een bedreiging van de rust binnen de stad hebben betekend. Omdat Deventer en 
Zwolle op de vergadering van 31 augustus te Windesheim reeds een ruimer 
standpunt hadden ingenomen, kon het Kamper stadsbestuur op 3 september ge
makkelijker toegeeflijk zijn. Een ruimer standpunt zou immers op de landdag 
van 4 september geen problemen oproepen bij de beide andere IJsselsteden. 

50 De stukken spreken van een 'grote versamlinge der gemeenen burgers' en van 'den poeple'. 
OA 22, fol. 62, 63. 
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Terwijl het verzoek om een kerkgebouw in behandeling is, moet intussen het 
verzamelde volk in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis rustig gehouden 
worden. De magistraat doet daarvoor een geringe concessie. Christiaan van 
Driel, rector Caspar Holstech en anderen mogen het altaarsacrament onder 
twee gedaanten binnenshuis uitdelen aan zieken die dit verzoeken. Met deze 
concessie komt het stadsbestuur in de buurt van het standpunt van Deventer 
en Zwolle: sub utraque specie, alleen binnenshuis. Kampen is echter terughou
dender. Want toestemming tot afwijkende uitdeling blijft beperkt tot de zie
ken. Het ging om een concessie aan de rand, zodat het kerkelijk leven verder 
normaal kon blijven doorgaan. Dit in tegenstelling tot wat afgevaardigden van 
Deventer reeds op 31 augustus te Windesheim over de opstelling van het stads
bestuur aldaar rapporteerden: Het sacrament mocht daar onder beide gedaan
ten ook aan gezonde personen worden uitgedeeld. Zelfs verklaarde het Deven
ter stadsbestuur zich bereid aan opposanten een kerkgebouw voor afwijkende 
erediensten beschikbaar te stellen. Bij dit ruimere standpunt had Zwolle zich 
aangesloten. De Kamper overheid blijft in haar opstelling dus duidelijk min
der toegeeflijk dan de beide andere IJsselsteden. 

Verder is de opdracht die het stadsbestuur aan de vier raadsleden gaf, van 
groot belang. Zij zouden de predikanten bezoeken om hun aan te zeggen 'het 
Woort Goeds nae hoer conscientie te preken sonder scheldinge die eenen op 
den anderen'. Het stadsbestuur wil voorkomen, dat de spanning tussen aan
hangers van oude en nieuwe religie^' via de kansel zal escaleren. Aan de predi
kanten werd toegestaan op de kansel Gods Woord naar hun conscientie te ver
kondigen. Terwijl dus het altaarsacrament officieel gehandhaafd bleef, liet de 
magistraat in de woorddienst grote verruiming toe. 

Het toestaan van het sub utraque specie is, hoe beperkt ook, toch een toege
ven aan wie kritiek op het eucharistisch offer hadden. Bij dit offer werd aan 
het volk de kelk onthouden. Christus zou namelijk in elk van de twee elemen
ten afzonderlijk, dus ook in de uitgedeelde hostie, compleet aanwezig zijn. De 
priester kan namens allen het bloed opdragen en tot zich nemen." Hij commu
niceert voor en in plaats van de gemeente. De mogelijkheid van communie sub 
utraque specie waarbij brood én wijn aan de gelovigen uitgedeeld wordt, bete
kent in feite kritiek op de de positie van de priesters binnen de kerk." 

51 Het gaat inderdaad om verschil in religie, zoals uit het op 5 december 1566 herhaalde vermaan 
kan blijken: 'dat die eene des anderen religie nieth versmaedelicken sail lasteren upten stoell'. OA 
22, fol 68 
52 'quia sacerdos in persona omnium sanguinem offert et sumit, et sub utraque specie totus 
Christus continetur'. Thomas van Aquino, Summa Theol , 111, queast 80, art. 12 ad 3 Thomas 
van Aquino, Summa Theologia, 323. 
53 Het 'sub utraque specie' staat in de IJsselstreek inderdaad symbolisch voor het aanhangen van 
nieuwe leer In de jaren vijftig maakte Deventer en Zwolle er reeds kennis mee. De Deventer pas
toor Karel de Haan het de mis na en deelde het avondmaal onder beide gedaanten uit. Hij werd uit 
de stad verbannen Moulin, Historische Kamper Kromjk, 11, 13. Te Zwolle deelde een priester 
van de St. Michaelskerk reeds in 1557 het sacrament onder beide gedaanten uit Hij verklaarde 
zich openlijk voor de nieuwe leer. Hij werd hierop uit zijn ambt gezet Mouhn, a.w., 11, 4 

145 



Uitdeling sub utraque specie wordt toegestaan aan Christiaan van Driel, aan 
rector Caspar Holstech 'ende anderen'. Hieruit kan worden afgeleid dat er in 
1566 binnen de bestaande kerk verschillende geestelijken waren die op het 
standpunt van het sub utraque specie stonden. Van de twee met name genoem
den gaf de eerste zijn afwijkend standpunt na verloop van tijd weer prijs, of 
hij verbond daaraan geen verdere consequenties. Wannneer eind 1566 in het 
gewest en ook in Kampen het tij weer keert, blijft hij namelijk als vicaris bin
nen de bestaande kerk gehandhaafd. Wanneer op 15 juni 1571 bisschop Aegi-
dius de Monte aan Kampen een visitatiebezoek brengt, blijkt heer Christiaan 
van Driel nog volledig in functie.^'' 

Met rector Caspar Holstech staat het anders. Zijn naam keert in het vervolg 
regelmatig terug. Op deze derde september is Holstech reeds zes jaar rector 
van de Latijnse School. Dit valt op te maken uit een stuk van 21 augustus 
1564. Daarin wordt hij door de raad opnieuw voor drie jaar tot rector be
noemd, 'als hij desse voergaende jaeren gewest hefft'." Zijn taak bestaat uit 
het goede opzicht over de school. Hij moet 'die jugent inn goede lerynge ende 
seeden instrueren'. Samen met de andere schoolmeester moet hij in de kerk 
ook aan het schoolkoor leiding geven. Ten aanzien van de koordienst wordt 
hij echter door het stadsbestuur ontzien, op grond van het motief 'inn sijnn 
gesanck niet vaste te sijnn'. 

Naast het rectorschap bekleedt Holstech ook priesterfuncties. De combina
tie rector-priester was niet ongewoon en werd door het stadsbestuur gewenst.^* 
Zo is de rector tevens vicaris van het Simon en Judasaltaar in de St. Nicolaas-
kerk." Bovendien is hij als officiant verbonden aan het Heilige-Geestgasthuis^* 
en behoort ook het prediken daar tot zijn taak.^' In dit verband is het opmerke
lijk, dat de raad op aandringen van de burgers, vergaderd in de kerk van het 
Heilige-Geestgasthuis, ook de prediker van die kerk aanwijst om het sacra
ment sub utraque specie aan de zieken uit te reiken. De stukken geven aan, dat 
er van Holstech zowel op zijn leerlingen in de Latijnse School als op zijn 
toehoorders in de Heilige-Geestkerk reformatorische impulsen zijn uitgegaan. 

54 'Vicarius altaris 11.000 virginum [...] Onustrium missiarum, leguntur per D. Christianum 
Joannis de Driel'. Acta visitationis, 26. 
55 OA 306, fol. 182, 184 v., 21 augustus 1564. 
56 Wanneer Mr. Govert Tellevort in 1576 tot rector wordt benoemd, wordt tussen hem en het 
stadsbestuur overeengekomen: 'sal sich clerck laten wijen'. OA 306, fol. 189 v., 18 februari 1576. 
57 'Vicaria sanctorum Simonis et Judae: Rector est rector scholae. Collatores senatus Campen-
sis'. Acta visitationis, 201. Aldus ook de 'voirwarden van den rectoer: Darmede 't beneficium Sy-
monis et Jude mit alsulcke lasten ende profijten daer to behoerende'. OA 306, 182 v. 
58 Tegenover een raadsdeputatie spreekt Holstech op 7 september 1567 van zijn werkzaamheden 
'soe van den schole als van den dienst in 't gasthuis'. OA 2513, fol. 345. De combinatie van de 
functies rector-officiant van het Heilige Geestgasthuis komt meer voor. Zo wordt op 1 oktober 
1579 'van oer Ersamen voer een rectoer angenomen heer Hendrik Jansz. Kannegieter mitten 
dienst in des Hilligen Ghiestes'. OA 306, 190 r., 1 oktober 1579. 
59 'preken des hoichtijts ende des Sondaechs [...] ende anderen sacramenten der hilliger kerc-
ken'. OA 306, 207 r., benoemingsvoorwaarden heer Henryck Henrycksz., 20 november 1567. 
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Ten aanzien van de leerlingen in de Latijnse School kan dit worden afgeleid 
uit een zeldzaam geworden geschrift : Passio Domini nostri Jesu Christi Se
cundum Quatuor Evangelistas, in 1565 bij de reeds eerder genoemde Kamper 
boekdrukker Peter Warnersz. gedrukt. Het werd door Holstech in het licht ge
geven en voorzien van proloog en epiloog. Holstech schreef zijn voorwoord 
op 28 maart 1565, slechts anderhalfjaar voor de plaatselijke ontwikkelingen 
van september 1566.*° Het geschrift zelf is een EvangeHenharmonie op het lij
den van Christus. Het werk, bestemd voor jongeren die zich aan de Kamper 
Latijnse School voorbereidden op een kerkelijk of wereldlijk ambt, was be
doeld als oefening in het lezen van zowel heilige als profane geschriften." Wat 
blijkt nu uit proloog en epiloog? 

De rector ontkent daarin, dat het onderwijs aan de jongens zou moeten be
ginnen bij Homerus, zoals de heidense schrijvers meenden. Ten onrechte zien 
zij Homerus als de vader van alle wijsheid.*^ Hoofddoel van het onderwijs is, 
de scholieren het door de vaderen overgeleverde geloof over te dragen. Deze 
doelstelling vraagt een andere methode. Zij moeten beginnen met Christus. 
Het gaat Holstech allereerst om een bijbelse schoUng. Want juist Christus en 
niet Homerus is de ware bron en autoriteit van de wijsheid. Christus nodigt 
zelf de kinderen. Hij biedt hun zelfs het koninkrijk der hemelen aan. Hij ver
kondigt jongeren dat zij echte, levende tempels van de Heilige Geest mogen 
zijn. In de Latijnse School te Kampen wordt aan jongeren de zeer smadelijke 
dood en het smartelijke lijden van onze Verlosser Jezus Christus voor ogen ge
steld." De pas beginnende leerlingen kunnen zich op die manier oefenen door 
het lezen van heilige geschiedenissen. Wanneer ze in het leerproces wat meer 
gevorderd zijn, moeten ze zich daarmee bezig blijven houden door Christus' 
lijden en sterven steeds opnieuw in hun hart te overpeinzen en te overdenken 
en mogen ze nooit ophouden, zolang ze leven, de almachtige God voor zo gro
te weldaad de diepste dank te betuigen.*^ Holstech lijkt een soort concentrisch 
leerproces voor te staan. De 'sacra' zijn voor onervarenen als leesstof al goed 

60 Een exemplaar van het werk, dat met in het Kamper gemeentearchief berust, bevindt zich in de 
bibhotheek R U te Leiden 
61 'Monasteriensis Studiosae Campensi luventuti', fol 2a 'cum in posterum et sacris et propha-
nis Litens instituti, vel ad Ecclesiasticum munus, vel Rempublicam', fol 3b 
62 'Cum Ethnici scriptores ab Homero primam Puerorum institutionem inchoandam existima-
runt ludicaruntque, ob id quod illi eum omnis Sapientiae Patrem (heet falso) et crediderunt et ap-
pelaverunt', fol 2a en 2b 
63 'Non in vanum omnino nos cursuros et vobis consulturos confidimus, si vos qui nostrae Fidei 
a Parentibus vestris commisi estis, ab ipso vero Sapientiae et Fonte et Authore, qui Christus est, 
instituere et formare quam possumus diligentissime contenderimus Ipse enim Parvulos ad se ve
nire lubet et talium Coelorum Regnum esse perhibet, sigmficans, procul dubio, tales et vera et 
viva divini Spiritus esse Templa ' fol 2b 
'in Schola Campensi [ ], turpissimam Mortem et dira miserandaque tormenta Salvatons nostri 
Jesu Christi Vobis ob Oculos ponere', fol 3a 
64 'Ut et rudiores sacra legendo sese exerceant, et in Literis provectiores paulatim eadem in Men-
te pertractare, meditan, revolvere, et omnipotenti Deo, dum Spiritus hos regit Artus, pro tanto 
Beneficio maximas agere gratias non desinant' fol 3a 
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oefenmateriaal. Diezelfde 'sacra' zijn voor gevorderden verdiepings-, verrij
kingsstof. Het concentrische leerproces mondt uit in levenslange dank aan 
God, omdat Hij de Christus, de ware Wijsheid openbaarde. De rector ver
trouwt er op dat dit leerdoel zal worden bereikt en twijfelt er niet aan, dat 
door het geschrift Passio Domini Nostri Jesu Christi de studie wordt geholpen 
en de geest van de scholieren tot God wordt verheven." Hij roept zijn leerlin
gen op al de smarten die de Verlosser terwille van hen in zijn hchaam tot het 
einde toe gedragen heeft, te overdenken en zich diep in te prenten, opdat, wan
neer de Kenner van de harten verschijnt. Hij dan niets verwerpelijks in hen zal 
vinden.*' Holstech eindigt zijn proloog met de wens dat Christus hun studie 
stuur en voortgang geven zal, tot zijn eer en tot zaligheid van hun zielen." 

In aansluiting aan de proloog volgt in dichtvorm een speciale aansporing 
aan het adres van de jeugd om de vruchten van Christus' lijden zorgvuldig in 
hun geest te overwegen. Het geschrift geeft hun oefenmateriaal om God te le
ren liefhebben. En ook om zich er steeds op toe te leggen voor zo grote welda
den dank te betalen aan Hem die ons zijn eigen Zoon tot verlossing gaf.'* 

De lijdensoverdenking die de rector vervolgens aan zijn scholieren aanbiedt, 
onderscheidt zich van de vele passieverhalen uit de kerkelijke traditie." Aan 
de leerlingen worden geen religieuze verbeeldingen opgedrongen. Het medite
ren richt zich op de bijbeltekst. Het gaat om Passio Domini nostri Jesu Christi 
Secundum Quatuor Evangelistas. 

Het werk sluit af met een epiloog, weer in dichtvorm, die uit drie gedeelten 
bestaat. Daarin worden, op grond van het volbrachte lijden van Christus, ach
tereenvolgens de dood, de satan en God de Vader aangesproken. Door het of
fer van Christus is de oppermachtige dood een overwonnen vijand geworden: 
"Vale dood, zeg mij, waar is uw vreugdevolle overwinning? Duister monster, 
zeg mij, waar is uw prikkel? Eer en lof aan God door het kostbare bloed van 
Christus. U die eens overwinnaar was, bent nu geheel overwonnen."™ Ook sa
tan krijgt een smaadwoord te horen: "Pluto, waar zijn uw krachten? Waar is 

65 'Hunc igitur Libellum, quo [. ] Mentem vestram ad Deum levari posse non diffidimus'. fol. 
3b 
66 *Ita omnia illa, quae Salvator ille nostri causa in suo Corpore pertulit meditemini, et animis 
penitus infigite, ut [ . . ] , cum cordium ille Scrutator apparebit, non poeniteat ' fol. 3b, 4a. 
67 'Christus gubernet ac provehat Studia vestra ad suum honorem et salutem Animarum vestra-
rum.' fol. 4a. 
68 'Ut Passionis Christi Fructus diligenter Animo volvant', 'Deum quo/ Discat amare,/ Atque 
pro tantis mentis referre/ Gratias semper studeat, suum qui/ Fihum nobis dedit in Salutem',/ fol. 
4b. 
69 Zijn 'Passio' heeft mets van de passieverhalen met scènes, anekdotes en bijzonderheden die 
met in de traditionele evangelietekst te vinden zijn. De door Holstech voorgestane overdenking 
onderscheidt zich van het mediteren zoals door Moderne Devoten voorgestaan. Zie hoofdstuk 1, 
onderdeel 7, 84-85 
70 "Adversus Mortem: Pallida die ubi sit tua Mors victoria laeta?/ Die ubi sit stimulus Belua cae
ca tuus?/ Gloria lausque Deo precioso Sanguine Christi / Quae fueras Victrix nunc superata la-
ces.", fol. 40a. 
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uw grote macht?" Een sterker Vorst heeft u bij zijn komst overwonnen en aan 
uw helhond Cerberus de buit ontrukt. Satan wordt op de macht van de Ge
kruisigde gewezen: "Zie, aan het kruis hangt de schuldbekentenis van de Zoon 
aan de Vader. Hijzelf heeft die uit uw zwarte muil weggedragen."'" 

Tenslotte wordt, in de vorm van een smeekgebed, God de Vader aangeroe
pen: "O goedgunstige God, U die om onze overtredingen uw Zoon aan de 
kruisdood hebt onderworpen, vergeef ons de zonden die wij belijden. En wees 
voor ons die verbrijzeld zijn een milde Vader; zelfs een aardse vader legt z'n 
gevoel van liefde niet af".̂ ^ Deze bede wordt gebaseerd op de vergevende lief
de van de Vader, gefundeerd als deze liefde is in het kruislijden van Christus. 
Holstech stelt namelijk, dat de Vader onze zonden aanziet in zijn Zoon. De 
Vader toornt wel over ons, maar in zijn Zoon gaat dit altijd samen met liefde. 
De Zoon wordt om onze schandelijke overtredingen gestraft. Ook al hebben 
wij gezondigd, na de geselslagen spreekt de Vader vriendelijke woorden, aldus 
Holstech." De smeekbede loopt uit op een verdiept, aanhoudend pleiten, echt 
een roep om hulp tot God de Vader. Centraal staat weer het bloed van Chris
tus. Dit wordt gezien als de enige grond voor verzoening van zondaren met 
God: "En U, hemelse Vader, o hoogste der vaders, zoudt U grimmiger willen 
zijn dan een aardse vader, dan houden wij allen U uw geliefde Zoon voor. 
Deze heeft met zijn heilig bloed onze overtredingen weggenomen. Enkel door 
Hem bidden wij: Erbarm U over ons, en geef ons vrede. Vader. Wij willen niet 
van uw heiUg aangezicht weggaan eer ons hart bemerkt dat U verzoend 
bent."''* Behalve uit de proloog blijkt dus ook uit de wijze waarop in de epi
loog achtereenvolgens dood, satan en God worden aangesproken, dat bij Hol
stech het lijden van Christus op de voorgrond staat. Door dit lijden als het enig 
zoenoffer worden verloren zondaren verlost van Gods toorn, van duivelse 
macht en dood. De boodschap die rector Holstech in 1565 aan de leerlingen 

71 'Invectio adversus Diabolum: "Pluto, tuae vires ubi sunt? Ubi magna potestas?/ [...]/ Fortior 
adveniens Pnnceps te vicit inermens,/ Atque tibi spolium Cerbere surripuit./ Ecce Cruci pendet 
Pnmaevi Syngrapha Patns/ Quam tulit ex nigris faucibus ipse tuis.", fol. 40a. Syngrapha = 'A 
written contract, signed by both parties, that one will pay the other a specified sum of money'. 
Oxford Latin Dictionary, ed. Glare., s v ; 'Schuldverschreibung [.. ] que fit propria manu contra-
hentium ad pactorum fidem, ab utroque subscnbitur et ab utraque parte servatur'. Lexicon To-
tius Latmitatis, Forcellini Patavn, s v. 
72 'Imploratio ad Deum Pattern: "O Deus alme tuum qui propter crimina nostra/ Es passus Na-
tum morte subire Crucem,/ Condona nobis Peccata fatentibus, et sis/ Contntis clemens o Vene-
rande Pater / Haud Pater affectum ponit terrenus amoris.", fol. 40b. 
73 'In Gnato quamvis Crimina multa videt./ Conceptas Iras sed semper miscet amore,/ Seque 
sui Natl cogitat esse Patrem / Ringitur ob Nati merito Delicta pudenda,/ At fidus nunquam desi-
nit esse Pater./ Dulciter affatur charam post Verbera prolem,/ Si modo Peccavi dixerit lUe Pa-
tri ", fol 40b 
74 "Et tu, coelestis Pater, o Patrumque supreme/ Velles Terrestn saevior esse Patre/ Dilectum 
Natum tibi nos opponimus omnes,/ Crimina qui sancto nostra cruore tulit./ Hunc propter solum 
nostri miserere precaraur,/ Et nobis pacem da, benedicte Pater / Nee sancta a facie volumus tua 
abire, prius/ Pectus placatum sentiat esse Patrem", fol. 40b 
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van de Latijnse School heeft overgebracht is: er is voor zondige mensen enkel 
maar verzoening met God en redding van duivel en dood mogelijk op grond 
van de volkomen voldoening van Christus, Gods Zoon. Er is van mensenkant 
geen enkele verdienste. Christus die leed, deed alles tot behoud. Deze bood
schap kan niet wezenlijk verschillen van het evangelie dat rector Holstech in 
1566 in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis heeft verkondigd. Bij zo'n pre
diking komt het geheel aan op geloof in Gods genade door het offer van Chris
tus. Via het werk Passio Domini Nostri lesu Chnsti Secundum Quatuor Evan-
gelistas laat Caspar Holstech zich als reformatorisch herder en leraar ken
nen." 

3.2.2. De ontwikkelingen van 4 tot 12 september 1566 
Een dag na de indiening van de petitie om ruimte voor kerkdiensten naar de 

Augsburgse Confessie binnen Kampen, komt volgens afspraak op 4 september 
de landdag weer te Windesheim bijeen. De Deventer afgevaardigden delen 
mee, dat de godsdienstige ontwikkeling zich binnen hun stad in versneld tem
po heeft doorgezet. Het stadsbestuur had er aan niet-roomsen een kerkge
bouw af moeten staan.'* De gedeputeerden uit Kampen leggen aan de landdag 
het verzoekschrift voor van burgers die in de kerk van het Heilige-Geestgast
huis vergaderd waren. Er wordt verslag gedaan van wat er zich de vorige dag 
op het raadhuis had voorgedaan. De drie IJsselsteden besluiten nu eenparig 
'ijlenden' de landvoogdes aan te schrijven." Toch verlopen er nog drie weken 
eer de brief verzonden kan worden.^* Op 4 september wordt een conceptschrij-
ven opgesteld, waarin de landvoogdes wordt meegedeeld, dat in de steden een 
aantal burgers en inwoners meerdere keren aanhoudend, zowel schriftelijk als 
mondeling heeft verzocht, dat in elke stad twee of minstens één kerk zou wor
den vrijgegeven, om, zoals het ook in het heilige Roomse Rijk werd toegela
ten. Woord en sacramenten naar Augsburgse Confessie te bedienen.'" De IJs
selsteden willen graag onordelijkheden zoals die zich in andere gewesten en 
steden hebben voorgedaan, voorkomen. De landvoogdes wordt verzocht ker
ken voor bedoelde diensten vrij te geven, 'bij provisie ende ter tijt bij Con. 

75 Dat er van zijn prediking inderdaad reformatorische impulsen op zijn toehoorders zijn uitge
gaan, komt in onderdeel 3 2.2 nog nader aan de orde. 
76 Tussen de landdagen van 31 augustus en van 4 september heeft de raad van Deventer de 
O L V -kerk af moeten staan aan hen die 'daerinne dat Woort Goedts nae den propheten, ende 
die leringe Christi ende der apostelen puyr ende reyn geprediget' willen hebben In een verzoek
schrift hadden zij verzocht hun de O.L V -kerk en de Bergkerk of de Broederkerk af te staan. Ge
vraagd werd dus om twee kerken. De raad kon er met onderuit er éen vrij te geven. Voor het eerst 
wordt nu dus in een der IJsselsteden in een kerk het altaarsacrament onder twee gedaanten uitge
deeld OA2513, fol 191,4sept. 1566 
77 OA 2513, fol. 191, 192, 4 september 1566. 
78 De volgende gegevens zijn gebaseerd op onderstaande archivalia: OA 440, reyse ende boede-
loon, 4, 7, 9, 12, 19, 23 en 26 september 1566; OA 2513, gelijke data; OA 22, fol. 65, 12 september 
1566. 
79 De volledige tekst van het concept is te vinden in Nagge, Historie van Overijssel, II, 301-303. 
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Maiesteit [...] ende de alinge [generale] Staten versien sal worden ende geordi-
neert.' De motivering van het verzoek is, dat hierdoor kloosters en kerken bij 
het oude gebruik konden blijven, zonder vrees voor verwoesting. De interim
regeling is dus vooral preventief bedoeld. Nadat de drie IJsselsteden op 7 sep
tember te Windesheim vergaderd hadden, komen ze met de stadhouder op 9 
september te Deventer bijeen, om met hem te overleggen 'van 't hefftich an-
holden der gemeente in den dreen steden'. Een volgende vergadering vindt 
plaats te Zwolle op 12 september. De verdere ontwikkeling van het standpunt 
van de steden valt strikt genomen buiten het tijdsbestek van deze paragraaf. 
De diverse stadia waarin de eindredactie van de brief bereikt wordt, vormen 
echter een geheel, zodat afhandeling op deze plaats de voorkeur heeft. Op 19 
september wordt te Windesheim vergaderd, over onder meer 'hoe men die 
plunderinge der cloesteren in den platten lande solde moegen voerkomen'. Op 
23 september wordt opnieuw te Windesheim vergaderd. Nu wordt ook de rid
derschap in het overleg betrokken. De definitieve tekst van de brief aan de 
landvoogdes wordt vastgesteld tijdens een vergadering te Nijerbrugge op 26 
september.*" Het schrijven is een verzoekschrift 'tendierende ten eynde dat die 
Augsburgsche Confessie soe wel in den plattenlande als in den steden in eenige 
kercken toegelaten mochte worden'. In de brief stellen de Staten van Overijs
sel, dat in het gewest met vurig verlangen wordt uitgezien naar een kerkelijk le
ven volgens de Augsburgse Confessie. Mocht de landvoogdes het vrijgeven 
van kerken niet toestaan, dan zal dit tot verstoring van de openbare orde lei
den. Dit zou nadelig zijn zowel voor de geestelijkheid van de gevestigde kerk 
als voor het hele gewest. Vervolgens geven de Staten de feitelijke stand van za
ken in de drie IJsselsteden weer. Om verwoesting van kerken en kloosters te 
voorkomen, heeft Deventer bij provisie reeds een kerk voor diensten naar deze 
confessie ingeruimd. Terwijl Zwolle en Kampen tot nu toe hun inwoners 
'swarlicke bisheer hebben opgeholden' door supplianten een te verwachten 
toezegging van de landvoogdes voor te houden. 

Overzien we de hele situatie, dan ontstaat het volgende beeld: In de IJssel
steden treden de aanhangers van de nieuwe religie vrijwel op hetzelfde tijdstip 
in de openbaarheid. De verzoeken om kerkgebouwen bereiken vrijwel op het
zelfde ogenblik de diverse stedelijk regeringen. Tussen de aanhangers uit de 
verschillende steden hebben hierover zeer waarschijnlijk contacten bestaan. 
Mocht er hierover geen afspraak gemaakt zijn, dan tekent dit gelijktijdig op
treden de sfeer in de IJsselstreek. Blijkbaar is er een khmaat aanwezig dat ge
lijktijdig succesvol optreden mogelijk maakt. Daarbij zet de ontwikkeling zich 
in Deventer iets sneller door dan in Kampen. De Kamper magistraat loopt ach
ter de besluiten van de landdag aan, terwijl Deventer aan deze besluiten juist 
richting geeft. Maar in alle drie de IJsselsteden geeft de eerste week van sep
tember 1566 een beslissende wending in de positie van de aanhangers van het 
nieuwe te zien. Zowel stadsbesturen als landdag geven toe aan wie een ruimere 

80 Nagge, Historie van Overijssel, II, 312-314, tekst van de definitieve versie van de brief. 
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vrijheid van godsdienst wensen. Voor Overijssel bood het Akkoord van 23 au
gustus geen mogeüjkheden. Maar onder de druk van de omstandigheden doen 
lokale en gewestelijke autoriteiten toch concessies om escalatie in de steden en 
op het platteland te voorkomen. Ridderschap en steden besluiten de landvoog
des een brief te schrijven met het verzoek om zowel in de steden als op het plat
teland een aantal kerken voor diensten naar de Augsburgse Confessie in te rui
men. Dit inruimen is bedoeld als interimregeling. De autoriteiten beloven zich 
te conformeren aan een toekomstige definitieve regeüng van de godsdienst
kwestie door de koning en de Generale Staten. 

De landdag van 4 september biedt het Kamper stadsbestuur meer ruimte om 
aan de verlangens der supplianten tegemoet te komen. Kregen vóór deze land
dag Christaan van Driel en Caspar Holstech met anderen reeds toestemming 
tot uitdeüng van het sacrament sub utraque specie aan zieken thuis, na de 
landdag worden zij daartoe officieel door het stadsbestuur aangezocht. In het 
Liber Causarum staat plechtig te lezen, dat beiden dit verzoek hebben aan
vaard. De magistraat belooft hen in bescherming te nemen, mochten er door 
verandering der tijden uit hun dienst moeiten ontstaan.^' Volgens rector Hol
stech omvatte zijn dienst tevens het preken naar de Augsburgse Confessie, dus 
het voorgaan in de officiële eredienst. Want als er het jaar daarop inderdaad 
moeilijkheden over zijn dienst ontstaan, plaatst Holstech in een bespreking 
hierover aan het adres van het stadsbestuur een verwijt. Ten overstaan van een 
raadsdeputatie verklaart hij dan namelijk: 'Soe doch den E. Raedt hem tot het 
ampt van preken versocht, ende beloeft hadden hem des een hoeft te wesen, 
ende schadeloes toe holden [...] hem oyck toegelaten die predicatie na die 
Augsburgsche Confessie'.*^ Nu bevat het Liber Causarum in de verslaggeving 
van het officiële verzoek geen enkel gegeven over preekarbeid in bedoelde zin. 
Mocht het stadsbestuur Holstech tegelijk met het sub utraque specie om het 
preken naar de Augsburgse Confessie hebben verzocht, dan kan dat alleen be
doeld zijn geweest in officieuze zin. Want, zo bleek reeds, het stadsbestuur 
deed wel concessies in de marge, maar zonder toestemming van hogerhand gaf 
het geen ruimte voor publieke erediensten anders dan de bestaande. Nu was op 
het tijdstip dat Holstech door het stadsbestuur werd aangezocht, de gewestelij
ke aanvraag om toestemming voor bedoelde diensten nog niet eens ter afhan
deling naar de landvoogdes onderweg. Haar toestemming tot het houden van 
zulke erediensten is later nooit afgekomen. Wanneer we proberen recht te 
doen aan de opmerkingen van Holstech ten overstaan van de raadsdeputatie in 
het geheel van de reeds beschreven situatie, dan komen we tot de volgende in
terpretatie: Door het stadsbestuur wel tot preken aangesteld, echter niet speci
fiek tot preken volgens de Augsburgse Confessie, was het Holstech net als de 
andere predikanten wel toegestaan om Gods Woord te bedienen naar zijn 
consciëntie. Deze verruiming in de wijze van woordbediening zal Holstech 

81 R A 2, fol. 173 V., 5 dec. 1566; O A 22, fol. 68, 5 dec. 1566. 
82 O A 2513, fol. 345, 7 sept. 1567. 
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concreet hebben ingevuld met prediking naar de Augsburgse Confessie. Daar
in zal hij door het stadsbestuur slechts zijn getolereerd. Prediking naar de 
Augsburgse Confessie ontving binnen Kampen niet meer dan een semi-officie-
le status. Geconfronteerd met het voldongen feit van een breed ondersteund 
verzoekschrift op 3 september, heeft de magistraat na de landdag van 4 sep
tember op deze wijze provisorische voorzieningen getroffen. De gelovigen die 
in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis vergaderden, waren hiermee voldoen
de tevreden gesteld. Aan afgevaardigden van deze vergadering wordt op 12 
september aansluitend nog meegedeeld, dat hun zaak door de landdag van 10 
september in handen van de stadhouder is gegeven. En dat deze de hertogin 
van Parma zou verzoeken voor de gevraagde diensten binnen de drie IJsselste-
den enige kerkgebouwen in te ruimen.*^ 

3.2.3. Hageprediking op 13 september door Jan Arentsz 
Met de toezegging van het stadsbestuur is de rust in de stad echter nog niet 

teruggekeerd. Want de volgende dag, 13 september, houdt Jan Arentsz., een 
mandenmaker uit Alkmaar, op het kerkhof van het Cellebroedersklooster een 
preek. Voor de raad is hij geen onbekende. Nog onlangs heeft deze hem op 
grond van een publicatie verboden binnen het stedelijk rechtsgebied te predi
ken. Ondanks dit nadrukkelijk verbod, dat hem persoonlijk opgelegd was, 
komt Arentsz. op 13 september dus toch weer de stad binnen om er het Woord 
te verkondigen. De magistraat stuurt twee secretarissen met dienaren op hem 
af. Deze verbieden hem verder te preken. Om Arentsz. te overreden, is echter 
een tweede afvaardiging nodig. Onder vrijgeleide moet hij op de raadskamer 
verschijnen. Het stadsbestuur vreest dat uit zijn hagepreek 'onlust, commotie 
ende uproer' zal ontstaan. De vreemde predikant moet direct uit de stad en 
haar vrijheid verdwijnen. Zonder toestemming mag hij de stad niet meer in. 
Dit wordt Jan Arentsz. voorgehouden 'mit oepene doeren in presentie van 
schepenen en de raeth, sampt die groete en de cleyne gemeenthe'. Hierna 'ist 
[hij] terstondt over die IJsselbrugge gegaen', door stadsdienaren de stad uitge
zet.»^ 

Nu was de hagepreek van 13 september niet het eerste contact tussen Jan 
Arentsz. en de inwoners van Kampen. Want hem was 'onlangs' en 'een tijdt 
lanck geleden' door de magistraat reeds een preekverbod opgelegd. Voor een 
dergelijke maatregel moet een concrete aanleiding zijn geweest. Nu kan uit 
plaatselijke archivalia in combinatie met een aantal andere beschikbare gege
vens worden afgeleid, dat Jan Arentsz. in het jaar 1566 voorafgaand aan de 

83 OA 22, fol. 64, 65, 12 september 1566 
84 OA 22, fol. 66, 13 sept. 1566; RA 2, fol 174 r., 13 sept 1566. Dat Arentsz inderdaad de stad 
IS uitgezet, blijkt uit een segment van een brief van vijf jaar later: 'dat wij den predicant, als hij 
binnen Campen onderstaen hadde toe prediken, van de precstoel hadden doen hallen ende over de 
brugge latten leyden bij den statdynners'. Notitie uit een brief door twee gedeputeerden van Kam
pen en Zwolle tijdens hun verblijf te Brussel geschreven op 5 oktober 1571; bevattend onder meer 
gespreksstof over het jaar 1566. Arent toe Boecop, Uittreksels uil het Dagboek, 182. 
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hagepreek van 13 september over een periode van een half jaar regelmatig in de 
stad gepreekt heeft. Onder de druk van vervolging was hij begin 1566 van Alk
maar met zijn gezin hierheen uitgeweken. Tijdens zijn verblijf in Kampen preekte 
hij voor een kleine gemeenschap onder het kruis. Maar Kampen was voor hem 
naast wijkplaats en preekplaats ook uitvalbasis voor opbouwwerk m geheime ge
meenten in Holland. Meerdere keren reisde hij vanuit Kampen daar naar toe. Dit 
heeft geduurd tot begin juli 1566. Toen werd hij van Kampen naar Amsterdam 
ontboden om hagepreken te gaan houden. Daar wordt op 8 juli tot het openbare 
preken in Holland besloten. Het persoonlijk preekverbod door het Kamper stads
bestuur hem opgelegd, dateert uit de periode voorafgaand aan zijn vertrek begin 
juli, uit de tijd dus, dat hij in de stad als conventikelpredikant werkzaam was.*' 

Jan Arentsz. zal al hageprekend^' hebben vernomen, dat in Kampen de ma
gistraat concessies had gedaan. De vroegere conventikelpredikant heeft het 
klimaat rijp geacht om zijn hagepreek zelfs binnen de stadsmuren te houden. 
Hij ondervond echter dat de tegemoetkoming van de stedelijke overheid haar 
grenzen had. Het stadsbestuur gaf hem geen vrijheid op het kerkhof van de 
Cellebroeders te preken. Behalve dat hij met zijn hagepreek binnen de muren 
duidelijk het hem opgelegde preekverbod overtrad, doorkruiste zijn prediking 
ook het streven van de magistraat om het verlangen naar godsdienstige ver
nieuwing te kanaliseren. Terwijl het stadsbestuur de aanhangers van het nieu
we die in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis vergaderden hoopvol perspec
tief aanreikte, verbood het tegelijkertijd de hageprediking van de tot onge
wenst persoon verklaarde conventikelpredikant. 

85 De reconstructie kon worden gemaakt op grond van de reeds vermelde plaatselijke archivalia 
in combinatie met gegevens uit het Handschrift 'Regt, Overijssel', fol 197, Brandt, Historie der 
Reformatie, I, 316, Van Schelven, in NNBW, I, 165-168 Van Schelven laat echter in het midden 
of Arentsz zich begin 1566 naar Kampen in Overijssel of naar Campen in 't Pewsumerambt in 
Oost-Friesland heeft begeven Het eerste werd voorgestaan door Borger, het tweede door Rogge. 
Op grond van archiefstuk RA 2, fol 174 r , 13 september 1566, is nu duidelijk dat de keuze van 
Borger de juiste is geweest Volgens dit stuk is er in 1566 namelijk twee keer contact geweest tus
sen Jan Arentsz en het Overijsselse Kampen Het tweede bezoek viel op 13 september, de dag van 
de hagepreek Tijdens de eerste ontmoeting kreeg hij het preekverbod opgelegd dat in het betref
fende archiefstuk wordt aangegeven als 'onlangs' en 'een tijdt lanck' geleden De tijd van dit eer
ste bezoek kan nog nader worden aangegeven Begin juli is Arentsz van Kampen naar Amster
dam vertrokken Hageprekend trekt hij dan in Noord-Holland en Utrecht rond Zijn verblijf 
waarop het 'onlangs' en 'een tijdt lanck' geleden betrekking heeft, moet dus niet later zijn geweest 
dan de eerste helft van 1566 
86 Vóór zijn tweede komst naar Kampen hield hij op 25 augustus een hagepreek te Utrecht Van
daar trok hij naar Deventer, waar hij op 8 september een openluchtpreek hield en op 11 september 
te Zwolle Snelting, 'Prothocollum Capituh Daventnensis', 191, De Hullu, 'Bijzonderheden uit 
de hervormingsgeschiedenis van Overijssel', 214, 215 Na zijn uitwijzing op 13 september vertrekt 
hij van Kampen naar Hattem, waar hij op 15 september een hagepreek houdt. Op 17 september is 
hij opnieuw in Zwolle De Hullu, a w , 216 Te Elburg wordt hij op 21 september eervol door het 
stadsbestuur ingehaald De volgende dag preekt hij te Harderwijk Hille Ris Lambers, De kerk
hervorming op de Veluwe, 144, 155 en Bijlage CCLXVII De hagepreek te Kampen was dus on
derdeel van een grote rondreis waarbij Jan Arentsz. als hageprediker in de gewesten Utrecht, Gel
derland en Overijssel rondtrok 
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Wat was de geestelijke achtergrond van de man die eerst een halfjaar lang 
als conventikelpredikant inwoners binnen de stad beïnvloed had en vervolgens 
door conventualen op het kerkhof van hun klooster binnen de stad als hage-
prediker toegelaten wordt en daar de nieuwe leer verkondigt? 

Jan Arentsz. distantieerde zich zowel van de 'pauskerk' als van de 'on-
schriftmaetige bijpaden der secten'. Zijn streven was 'om een bedolve kerke, 
[...], de verworpen hoeksteen en de gelasterde waarheid voor te trekken'. Zijn 
prediking diende 'om de menschen naer 't exempel van Paulus, den Apostel, 
Christo als een reine bruidt toe te brengen'.*'' In het nastreven van dit doel was 
Jan Arentsz. er diep van overtuigd, dat dit niet kon worden bereikt via mense
lijke inspiratie. De hageprediker die op het Cellebroederskerkhof preekte, ver
kondigde het evangeüe in de kracht van Gods Geest, vertrouwend op Gods be
loften.** 

Het kerkbeeld dat Jan Arentsz. bij zijn activiteiten in Kampen voor ogen 
stond, was: een niet-hierarchische kerk met daarin het sola scriptura. Dit kerk
beeld komt naar voren in een dispuut dat Jan Arentsz. een maand na zijn uit
zetting uit Kampen te Haarlem hield.*' Zijn gesprek met een proost, een kape
laan en met nog een priester daar, concentreerde zich op de thema's van 
schriftgezag en kenmerken van de kerk. Jan Arentsz. zette het dispuut in met 
een verdediging van het sola scriptura, want 'Jan Arentsse bewijst, dat die 
Schnftuyre alléén genoech is metten spreucke Pauli: Alle Schrift is van Godt 
ingegeven [...] tot leere, e t c ' . Hij wijst beroep op de kerkelijke traditie af: 
'dat de Schriftuyr [...] alléén genoech ware [...] met verlichting van Godts 
Geest, sonder hulpe nochtans van menschen of dat uijt den menschen voort-
comt'. Voor hem was Gods Woord het onaantastbare uitgangspunt. Van 
daaruit bracht hij het kerk-zijn van de rooms-katholieke kerk ter sprake. Hij 
vroeg de geestelijken 'te willen doen een beschrijvinge van de kerk Gods met 
hare teyckenen, daerbij men denselven sal mogen kennen'. Volgens Jan 
Arentsz. was de kerk 'niet van Petro maer van Christo, die welcke het eenige 

87 Citaten uit het 'Vertoogh' Brandt, Historie der Reformatie, I, 323-325. 
88 Dit blijkt uit de volgende gegevens 1) Toen op 8 juli 1566 het besluit tot hageprediking in Hol
land genomen werd, ging Jan Arentsz de vergadering die dit besloot, eerst voor in gebed, 'Godt 
biddende synen Heiligen Geest in 't midden van hun te willen nedersenden' Brandt, Historie der 
Reformatie,\, 317 
2) De preektekst van zijn eerste hagepreek was getoonzet in dezelfde geest, programmatisch voor 
alle hagepreken die nog zouden volgen 'Soo de HEERE het huys niet en bouwt te vergeefs arbey-
den des selven bouwlieden daer aen So de HEERE de Stadt niet en bewaart te vergeefs waeckt de 
wachter' Psalm 127, 1 ; Rogge, 'Jan Arentszoon en de prediking der Hervorming', 80, 81. 
3) Jan Arentsz behoorde volgens eigen zeggen bij hen die "niet gedreven wierden door een 
lichtvaardigen, maar veeleer swaermoedige geest, welke krankheit sy door Godts beloften en ver
sterking des Heiligen Geestes verwinnen moesten' Citaat uit zijn 'Vertoogh' Brandt, Historie 
der Reformatie, 1, 324 
89 Eigentijds verslag van dit dispuut op 18 oktober 1566 Dodt van Flensburg, Archief voor Ker
kelijke en wereldsche geschiedenissen 297-299 J J Temminck, archivaris te Haarlem, deelde me 
desgevraagd mee, dat de originele tekst van het dispuut niet meer in Haarlem aanwezig is Het 
verslag van een mogelijk gehouden vervolgdispuut op 22 oktober 1566 bleek niet te achterhalen. 
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Fundament sijnder kercken is'. Volgens hem had de bestaande kerk zich hiër
archisch vervreemd van haar enige Fundament. Bij zijn preekarbeid in Kam
pen vormde dus een niet-hierarchische kerk met daarin het sola scriptura de 
inzet. 

De leer van Jan Arentsz. in Kampen bracht, was niet luthers, maar calvinis
tisch. Dit blijkt uit de volgende punten: a. Toen hij te Zwolle preekte, werd de 
leer die in zijn hageprediking doorklonk op één lijn gesteld met die van een an
dere hageprediker die daar was opgetreden. Over de laatste deelde de stadhou
der mee: 'und scheen uuyt zijn leronghe als ick bericht ben een Calvinist toe 
wesen'.'*' De leer die Arentsz. met deze hageprediker gemeenschappelijk had, 
was dus de calvmistische. b. Jan Arentsz. stond een avondmaalsviering voor in 
gereformeerde geest. Dit blijkt als hij drie maanden na zijn uitzetting uit Kam
pen te Amsterdam voor het eerst het sacrament bedient. De viering daar vindt 
plaats in het spanningsveld van lutherse verwijten, rooms-katholieke oppositie 
en overheidstactiek." Op 15 december spreekt Arentsz. er de volgende instel
lingswoorden: "Neemt, eet, en gelooft dat het lichaem Jesu Christi aen de gal-
ge des kruises gegeven is voor uwe sonden. Neemt, drinkt en gelooft dat het 
bloed Jesu Christi vergooten is tot vergeving uwer sonden".'^ Aan deze instel
lingswoorden waren enkele voorbereidingspreken voorafgegaan.'^ Wie aan ta
fel wilde, moest zich tevoren bij Arentsz. thuis melden. Door hem en door zijn 
collega-predikant Pieter Gabriel werd aan de gelovigen die zich daar opgaven, 
vooraf onderwijs gegeven in de gronden der zaligheid. Dit onderwijs kan niet 
haaks hebben gestaan op het vroegere conventikelonderwijs van Pieter Ga
briel die in Amsterdam met levensgevaar 'alle Sondagen de Heidelbergsche 
Catechismus' geleerd had.'" Want tussen Arentsz. en Gabriel heeft er vanaf 
het begin dat er hagepreken in Holland gehouden werden, directe samenwer
king bestaan. Zij introduceerden zelfs eikaars hagepreken, zoals op 21 juli te 
Overveen en Alkmaar." Beide predikanten ruilden eikaars hagepreekkansel. 
Het contact tussen beiden werd na 30 september 1566 zelfs heel intensief toen 
zij als collega's in dezelfde gemeente van Amsterdam gingen werken. Het 
avondmaalsonderricht verliep er dus in de lijn van de Heidelbergse Catechis
mus, de doorgaande lijn die het ambtswerk van twee samenwerkende collega's 
typeerde. Ook de namen van de avondmaalsgangers werden vooraf geregi-

90 Citaat uit 'Extract d' une lettre escripte a monsieur Ie conté d' Aremberg datee a Zwoll du 18e 
de Septembre 1566' De HuUu, 'Bijzonderheden uit de hervormingsgeschiedenis van Overijssel', 
215, 216 
91 Door de luthersen werd verteld, 'Dat de Calvinischen in 't stuk van 't Avontmael qualijk leer
den, hun gevoelen streed tegen de Belijdenisse van Augsburg' Over Jan Arentsz en de bewuste 
avondmaalsviering breder in mijn 'Verzamelaer van een Onroomsche Kerk in Hollandt', 176-185, 
m n 181-183 
92 Brandt, Historie der Reformatie, I, 388 
93 'Relaes' van Adriaen Pauw Als bijvoegsel opgenomen in Bor, De Nederlandsche Historiën, 
IV 
94 Brandt, Historie der Reformatie, I, 315 
95 Rogge, 'Jan Arentszoon en de prediking der Hervorming', 89 
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streerd. De avondmaalstafel, zo mag uit het bovenstaande worden opge
maakt, bracht geloofsgemeenschap tot uitdrukking in gereformeerde zin.'* 

De conclusie kan zijn, dat de hageprediker die op 13 september 1566 op ma
gistraatsbevel over de IJsselbrug uit Kampen verdween, zich wezenlijk heeft 
ingezet voor de reformatie van de kerk ter plaatse. Het effect van zijn kerk
werk gedurende een half jaar in het geheim is moeilijk meetbaar. De stukken 
zwijgen er over. Maar als conventikelpredikant heeft Jan Arentsz. in de stad 
inwoners met zijn prediking bereikt en hen de goede weg gewezen. Dat hij 
mensen heeft bereikt en gemotiveerd, blijkt duidelijk uit het feit dat zijn hage-
preek plaatsvond op speciaal verzoek vanuit de burgerij. Voor de volle raad en 
beide meenten ondervraagd op grond waarvan hij binnen de stad het preken 
toch weer was begonnen, 'Segt, dat hij aldaer van den borgers was ontboden 
om te preken'.'^ Niet ieder die zijn hageprediking beluisterd heeft, was uitge
sproken aanhanger van de nieuwe leer. Er zullen nieuwgierigen bij zijn ge
weest en ook personen die uit waren op onrust. Maar aan zijn reformatorisch 
geluid leenden de Cellebroeders het oor. Hun sympathie blijkt duidelijk uit het 
feit, dat ze zijn verboden prediking openlijk toelieten op het kerkhof van hun 
convent. De groep die vóór de hagepreek van 13 september zijn prediking 
reeds in geheime samenkomsten had gehoord, zal zoveel mogelijk op het kerk
hof aanwezig zijn geweest en daar met instemming hebben geluisterd. Ook on
der degenen die wel in de Heilige-Geestkerk vergaderden, maar verder niet in 
conventikelverband samenkwamen, zullen er zijn geweest die zijn prediking 
op het kerkhof met instemming beluisterd hebben. In hoever zijn openbare 
prediking te Kampen mensen tot andere gedachten heeft gebracht, tot meer 
sympathie voor het nieuwe of tot het uitgesproken aanhangen van de gerefor
meerde leer, blijft onduidelijk. 

Als we het uiterlijk gebeuren over de bovenbeschreven periode overzien, 
kan dit weinig spectaculair worden genoemd. Het officiële standpunt van de 
magistraat blijft streng, maar praktisch is er sprake van soms grote toegevend
heid. Het jaar 1566 is voor Kampen nog de tijd van clandestiene vergadering 
en van beperkte concessies van de overheid. Er heerst nog een toestand van 
voorbereiding en van overgang, die moeilijk te beschrijven is. Veel is nog ver
borgen, maar bovenvermelde feiten brachten toch een reformatorische inzet 
aan het licht. De namen van Jan Arentsz. en van Caspar Holstech zijn in dit 
verband veelzeggend. 

96 Loosjes, Geschiedenis der Luthersche Kerk, 61, is eveneens van mening, dat Jan Arentsz. te 
Amsterdam voorging naar 'het gevoelen van Calvijn' en dat hij er 'het Avondmaal geheel volgens 
den Gereformeerden ritus bediende' 
97 Nagge, Historie van Overijssel, II, 309 
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IV. KERKELIJK LEVEN ONDER HET KRUIS 
(NAJAAR 1566 - ZOMER 1578) 

Wie in de zomer van 1566 in Kampen naar reformatorische woordverlcondi-
ging verlangden, hadden een hoopvol perspectief. Want zowel het stadsbe
stuur als de gewestelijke Staten hadden een verzoek om kerkruimte voor ere
diensten naar de Augsburgse Confessie toegestaan. En voor eind september 
was hierover aan de stadhouder een brief gestuurd met het verzoek deze aan de 
landvoogdes te verzenden. Binnen het gewest verkeerde men in de mening dat 
ook zij een dergelijke regeling bij wijze van interim zou accepteren. 
Het hoopvolle perspectief breekt echter stuk. Het gereformeerd kerkelijk le
ven moet weer ondergronds gaan. Het korte bewind van graaf Willem van den 
Berg brengt de kerk vervolgens weer voor een korte tijd bovengronds. Zijn op
treden zal echter ook een krachtige rooms-katholieke restauratiebeweging in 
gang zetten die tot juli 1578 zal duren. 

A. WEER ONDERGRONDS: 
NAJAAR 1566 - A UGUSTUS 1572 

I. Depositie van de protestanten in ongunstige zin beïnvloed door 
toenemende druk van landvoogdes en stadhouder 

De brief van de gewestelijke autoriteiten met het verzoek kerkruimte af te 
staan aan de reformatorisch gezinden, stuit op sterke tegenstand bij stadhou
der Aremberg. Reeds 10 september 1566 spreekt hij over het toelaten van pro
testantse erediensten zijn verwondering uit.' Met klem raadt hij de IJsselste-
den af de brief aan landvoogdes Margaretha te versturen. Hij wijst op de mili
taire macht van de koning, op diens pact met de koning van Frankrijk en op de 
mogelijkheid van militaire interventie in het gewest. Ook herinnert hij aan het 
koninklijke afscheidswoord van Gent 1559. De koning had toen de autoritei
ten bevolen geen enkele vernieuwing in de religie te dulden. Tenslotte wijst hij 
erop, dat het Akkoord van de landvoogdes dat 23 augustus gesloten was, al-

1 'Den heere Stadtholder en cost sigh niet genoegh verwonderen over het toelaten der voernoem-
de Religie'. 'Den Stadholder riet [...] de Steden haer brief aen de Hertoginne niet over te seynden. 
Volgens heeft syn Genade geseyt dat het hem seer leet was'. Arent toe Boecop, Uittreksels uit het 
Dagboek, 33, 34. 
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leen tijdelijke religieverandering op slechts die plaatsen toeliet waar deze tot dan 
toe reeds ingevoerd was. Op 13 september herhaalt de stadhouder 'dat dese ver-
anderinge hertelijck leet was, bevrughtende dat Con. Mai. hetselve oock niet 
wel nemen en soude'. Op 8 oktober waarschuwt hij ridderschap en steden zelfs 
enkele malen zeer indringend: "lek segge u ende ick wilt u seggen, al sout ghij 
mij steenigen als S. Steven, u verderffenisse is u nader dan ghij meynt." 

Tijdens de landdag te Hasselt op 14 oktober wordt duidelijk, dat Aremberg 
de brief met het gewestelijk verzoek aan de landvoogdes, die op 26 september 
geschreven was, al drie weken lang achtergehouden had. Intussen had hij 13 
oktober de landvoogdes persoonlijk geschreven, dat hij er niet aan dacht de ge
vraagde kerkruimte vrij te geven, daar dit volgens hem 'contre l'honneur de 
Dieu, Ie service et vouloir du Roy et Ie commun bien et repos du pays' was.^ Op 
de vergadering weet de stadhouder Deventer, de enige IJsselstad waar het 
stadsbestuur reeds kerkruimte aan protestanten had afgestaan, van de overige 
afgevaardigden te isoleren. Van ridderschap en steden krijgt hij gedaan, dat er 
in het gewest voortaan geen religievernieuwing meer zal worden toegestaan, 
totdat dergelijke veranderingen door de Staten-Generaal en de koning zouden 
zijn toegelaten. Hij bereikt dit succes mede door de gewestelijke Staten een 
spoedige overkomst van de koning naar de Nederlanden in het vooruitzicht te 
stellen, waarbij 'oock een goede ordinantie in de religie in korts verwachtende 
waer, wat dan andere landen des conings vergunt worden, hetselve solde oock 
den van Overijssel geboren'.' Zo wordt met ingang van 14 oktober in heel Over
ijssel een interimregeling van kracht waarbij, in afwachting van een generale re
ligieregeling, alles op kerkelijk gebied bij het oude dient te blijven." Een eigen 
kerkgebouw zou er dus voor de protestanten in Kampen zeker niet komen. 

2 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 36, 42 e v ; Nagge, Historie van Overijssel, II, 
308, 314-316 Het citaat te vinden bij Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 158, noot 58. Arem
berg aan Margaretha 13 10.1566. Het citaat slaat op Overijssel. 
3 OA 2513, Nagge, Historie van Overijssel, II, 317. 
4 Effectuering van wat op de landdag te Hasselt besloten was, stuitte vooral in Zwolle en Deven
ter op problemen In Zwolle had het stadsbestuur toegang verleend tot de O.L.V.-kerk voor het 
houden van eigen diensten Onder zware druk van de stadhouder die op een speciaal bijeen geroe
pen landdag te Zwolle op 28 december zelfs dreigde met een blokkade van het Zwarte Water, 
zwichtte de magistraat en maakte deze concessie weer ongedaan Met de gereformeerden werd als 
voorlopige regeling overeengekomen, dat hun diensten in het kerkgebouw tot mei 1567 zouden 
worden opgeschort. OA 2513, fol. 256-259, 28 december 1566, zie ook OA 440, reyse en boede-
loon, voor het verslag van de Kamper afgevaardigden naar de landdag te Zwolle. Het ongedaan 
maken van de religieverandermg te Deventer stuitte op grotere problemen Dit werd vooral ver
oorzaakt doordat de magistraat, onafhankelijk van de beide andere IJsselsteden, op 26 augustus 
officieel een kerkgebouw voor protestantse diensten vrijgegeven had Dit zelfstandig optreden 
van de Deventer magistraat leidde op de landdag te Hasselt tot verdere isolering. Dit temeer, om
dat in de als wettig erkende protestantse kerk ter plaatse sinds 12 september zelfs een drietal predi
kanten, Johan van Oostendorp, Melchior Pelgrim (zie voor hem hoofdstuk 2, 107-109) en Caspar 
Coolhaes, op stadskosten voorgingen in de diensten. Deze door de magistraat geaccepteerde ont
wikkeling kon met snel genoeg worden teruggedraaid Het zou nog tot mei 1567 duren eer de pro
testantse kerk te Deventer zou worden gesloten Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 
48-56 De Hullu, 'De Reformatie te Deventer in 1566', 36-77 
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De harde opstelling blijkt ook uit het stadhouderlijk bevel tot procesvoe
ring tegen de Kamper drukker Peter Warnersz.^ wegens het drukken van 'het 
famose boexken Van den Dry Pauwsen offte Verclaringe van die mennichfol-
dige, loose practijcken van d' inquisitie etc' .^ De stadhouder, 'de hem ant le
ven wolde gestraft hebben', stuurt hierover reeds 27 september kanselier Mr. 
Van Til naar de stad. Deze Mr. Van Til maakte deel uit van een door de cen
trale regering in 1553 aan het gewest opgedrongen nieuwe organisatie, het hof 
van kanselier en raden van Overijssel, Drenthe en Lingen. Dit hof was een ad
viserend, besturend en rechterlijk college, naast de stadhouder. Als rechterlijk 
college bestond het uit juristen die in hun rechtspraak niet het inheemse recht 
(usanties, costumen, privileges, vrijheden, gewoonterecht en geschreven land-
recht, dijkrecht en stadsrecht), maar het Romeins recht hanteerden. Dat recht 
paste bij de idee van een groter en meer omvattend centraal staatsgezag, een 
gedachte die aansloot bij de visie van Filips II. Het hof ondersteunde diens 
streven naar centralisatie. Vooral tegenover de oude rechterlijke functies van 
de gewestelijke landsklaring.' In het conflict rond de rechterlijke instellingen 
van het nieuwe hof en de oude Statenklaring waren juridische en godsdiensti
ge zaken verweven. De centrale regering kritiseerde de Statenvergadering die 
zich tot landsklaring kon constitueren namelijk als volgt: 'Item of de claronge 
wel de kennisse heeft of hebben in crimen laesae majestatis divinae'} Het stu
ren van kanselier Van Til op 27 september 1566 om te Kampen ten aanzien 
van drukkers van verboden werken een strenge rechtsgang te gebieden, past in 
het bovengeschetst beeld.' Van Til houdt de raad voor, dat er 'scherpelicken 
moegen worden verboert ende geexamineert'. Op 9 oktober volgt een brief 
met gelijke strekking. Maar het stadsbestuur probeert toch nog bijna drie 

5 Op 21 november 1566 stond tegelijk met Peter Warnersz een collega 'boeckprenter' terecht, 
Johan fVyllemsz Hij was beschuldigd Der Goesen Handelingen gedrukt te hebben De rechtzaak 
tegen hem werd telkens weer verschoven Een uiteindelijke veroordeling van Johan Wyllemsz is 
niet te vinden. Krans, 'Kamper boekdrukkers', 185 
6 Zie de archivalia in de volgende noten, ook hoofdstuk 3, onderdeel 2, 136-137 Verder Krans, 
'Peter Warnersen, drukker en uitgever te Kampen', 147-186, Nagge, Historie van Overijssel, II, 
318. 
7 Zie voor de landsklaring hoofdstuk 2, noot 40 In 1556 en volgende jaren ontstond tussen het 
gewest en Brussel een conflict over de invoering van het hof van kanselier en raden De Staten 
stuurden een uitgebreide delegatie OA 2512, fol 101-109, 118 v Slechts tijdelijke opschorting 
van de activiteiten van het hof kon worden verkregen Omdat kanselier en raden 'dagelix meer 
ende meer annamen de ondersaten van den lande van Overijssel mit bott ende verbot te beswa
ren', werd in 1563 opnieuw een afvaardiging naar Brussel gezonden OA 2680 Het functioneren 
van het hof bleef beperkt, totdat Alva in 1569 bij bevelschrift van 20 januari het hof volledig in 
werking zette Uittreksel van Alva's brief in Revius, Daventriae Illustratae Libri Sex , 399. Na het 
vertrek van Alva wordt vanaf 1574 het hof feitelijk grotendeels uitgeschakeld Ridderschap en ste
den verbieden alle ingezetenen zich nog langer tot het hof te wenden. Fockema Andreae, 'Recht 
en rechtsbedehng in Overijssel, 256 
8 Nagge, Historie van Overijssel, II, 286 
9 Het daadwerkelijk functioneren van kanselier en raden in godsdienstzaken komt in het vervolg 
nog enkele keren aan de orde Zo op 25 februari 1568 en 6 december 1571 Zie het vervolg van dit 
hoofdstuk 
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maanden lang een serieuze rechtsgang tegen Peter Wamersz. te voorkomen. 
Slechts met grote tegenzin doet de magistraat aan de vervolging van de druk
ker mee. Het weinig doortastend optreden van de stadsregering wordt haar 
echter door de stadhouder niet in dank afgenomen. Wanneer op 30 oktober 
een tweede stadsdeputatie hem hierover bezoekt, eist hij dat de drukker zal 
worden gestraft als was deze zelf de schrijver van het werk. Peter Warnersz. 
kan dit lot enkel ontgaan als hij de naam van de schrijver en de kramer bekend 
maakt. Mocht de stad weigeren aan de stadhouderlijke instructie gehoor te ge
ven, dan zal Aremberg daarvan de koning in kennis stellen. De raad proce
deert daarop begin november verder.'" Dit ultimatieve optreden van de stad
houder valt kort na het gewestelijke besluit tot terugdraaien van alle religiever
nieuwing. De stadhouder weet dat sinds de landdag te Hasselt zijn greep op de 
stadsbesturen van de IJsselsteden danig is versterkt. Deze greep verstevigt hij 
ten aanzien van Kampen verder door te verwijzen naar de koning. Zo werkt 
het stadsbestuur onder zware druk van de hogere autoriteiten in deze proces
zaak verder. 

Op 21 november gaat er weer een schrijven naar de stadhouder uit. Maar 
voordat dit hem bereikt, heeft Aremberg zelf al naar de stad geschreven. Zijn 
brief van 23 november dringt aan op spoedig procederen. Onwilligheid van de 
kant van het stadsbestuur zal aan de landvoogdes worden doorgegeven. Een 
dag later schrijft de stadhouder opnieuw. Hij heeft inmiddels de brief van de 
Kamper magistraat ontvangen. Omdat daaruit blijkt, dat het stadsbestuur nog 
steeds niet tot de gewenste strafvervolging is overgegaan, herhaalt Aremberg 
zijn eis tot snel procederen. Beide stadhouderlijke brieven bereiken het stads
bestuur op 26 november. Onder deze druk wordt twee dagen later het schuldig 
over Peter Warnersz. uitgesproken. Hij zal worden gevangen genomen wegens 
crimen laesae majestatis divinae et humanae.'' 

Op de dag van de uitspraak komt er onverwacht een wending in het proces. 
Voor het raadhuis heeft zich een menigte burgers verzameld. Veertig tot vijftig 
van hen bieden zich als borg aan voor de drukker. Algemeen wordt aangeno
men dat deze enkel vanwege de religie gevangen gezet wordt.'^ Terwijl stads
dienaren Peter Warnersz. omringen, wordt deze door de menigte van de stad-
huistrappen afgeduwd. De dienaren kunnen hem niet meer bereiken. War
nersz. verdwijnt in de menigte.'' Huiszoeking daarna levert niets op. De druk
ker blijkt over de IJsselbrug te zijn ontkomen. De volgende dag reist een 
raadsdeputatie naar de stadhouder af om hem in te lichten over wat er gebeurd 
is. Beloofd wordt dat de handlangers zullen worden gestraft. De stadhouder 

10 OA 2258, 27 september, 9 en 30 oktober 1566. 
11 OA 224, 176, 177, 21 nov. 1566; OA 2258, 23 en 24 nov. 1566; OA 224, 26 nov. 1566. 
12 'als sich Peter ander die gemeinthe hadde laeten verluiden ende dat he omme die religie in 
rechte betoegen waer'. OA 22, fol. 66, 29 nov. 1566. "... menende dat hij om der religion ange-
sproken worde, soe men nae der tijt sede'. OA 2513, fol. 250. 
13 'dat doe die burgeren [...] Peter Warnerssz. ommesingelt ende alsoe ter trappen af f geschoven 
ende uth des gerichts handen gebracht hadden'. OA 440, reyse ende boedeloen, 29 nov. 1566. 
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wordt op 7 december schriftelijk verzocht 'die evasie desselvigen Peter War-
nersz. in ghiene ongenade aff toe nemen, dan die hertoghinne dermaten over 
te schriven, dat wij entschuldiget ende derhalven onbedacht blijven moeten'.'" 
Twee dagen eerder was onder klokgelui de gevluchte drukker voorgoed uit de 
stad gebannen. Een drietal familieleden die in zijn ontzet een hoofdrol hadden 
gespeeld, werden eveneens bij verstek verbannen.'^ 

Een vurig rooms-katholiek kan Peter Warnersz., gezien het suspecte boekje 
over de drie pausen en de inquisitie, niet zijn geweest. Dat hij werk van Luther 
drukte, is bekend. Zijn 'Sanck-Boecxken' werd wel het oudste lutherse ge
zangboek genoemd." In 1565 drukte hij een boekje met spiritualistische 
ideeën van Hendrik Niclaes, de stichter van het 'Huis der Liefde'." Gelijktij
dig gaf hij echter ook de eerder besproken Passio Domino Nostri Jesu Christi 
van Caspar Holstech uit. Afgaand op deze grote verscheidenheid heeft de 
godsdienstige opstelling van Peter Warnersz. een meer onbepaald en open ka
rakter. Zijn beide zonen Wolter Petersz. en Berendt Petersz., eveneens druk
ker, sluiten zich in het begin van de jaren tachtig bij de Gereformeerde Kerk 
aan.'* 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de magistraat Peter Warnersz. 
pas heeft willen veroordelen na grote druk van hogerhand. Het stadsbestuur 
greep uiteindelijk toch maar in, om ongenade van stadhouder en landvoogdes 
te voorkomen. Verder is de grote toeloop van burgers die partij kozen voor de 
verdachte drukker, typerend voor de sfeer binnen de stad. Het gerucht dat Pe
ter Warnersz. enkel om de religie gevangen gezet was, bracht eind 1566 een 
grote menigte sympathisanten op de been, die voor een deel zelfs tot actief ver
zet kwamen. Ten overstaan van een delegatie van het stadsbestuur wijst stad
houder Aremberg speciaal op het aandeel van de schippers in het gebeuren: 
'Ende wanneer ditselve tot kentnisse van den Spangers [Spanjaarden] geko
men weer, solden die Spangers sonder twijfel den schepperen van Campen al-
daer voer an syen willen.'" 

14 OA 224, 7 dec. 1566. Ontzet bij gevangenname vanwege de religie was een meer toegepaste 
vorm van actief verzet De synode van Antwerpen 1562 heeft 'up 't advys ende under correctie 
van Londen, Geneve ende Embden' dergelijke effractie met beslistheid geoorloofd verklaard. Op 
de eerste dag na genoemde synode werden te Antwerpen twee om de religie gevangen drukkers 
'forstelijk ontweldigd [...] ende de dienaers ontloopen'. Een van de eersten die daaraan toen mee 
deed, was Herman Moded. Van Schelven, 'Het begin van het gewapend verzet tegen Spanje', 139, 
140. Overigens was er lang vóór de geruchtmakende effracties in het zuiden reeds sprake van deze 
vorm van verzet in het noorden. Woltjer, Friesland in hervormingstijd, 110, toonde dit reeds voor 
de jaren veertig in Friesland aan. 
15 OA 7 dec 1566, RA 2, fol. 174, 5 dec 1566 Hoewel voorgoed verbannen, krijgt Warner van 
Wou - een neef van Peter Warnersz. die aan diens bevrijding daadwerkelijk deelgenomen had -
acht jaren later weer toestemming binnen de stad terug te keren. RA 2, fol. 182, 26 mei 1574. 
16 VK%er, Luther's geschriften in de Nederlanden, 115. 
17 De la Fontaine Verwey, Humanisten, dwepers en rebellen, 92-94. 
18 Zie hoofdstuk 5, onderdeel 3, 257. 
19 OA 2513, fol. 253, 2 december 1566. 
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De strengere houding van het stadsbestuur ten opzichte van de drukkerijen 
in de stad drong spoedig door tot drukkers buiten de stad. Om een voorbeeld 
te noemen: Christoffel Plantijn had in het najaar 1566 Augustin van Hasselt 
weer naar Kampen gestuurd met een drukpers om er, naar hij toen nog meen
de, buiten het bereik van regeringscensors Bijbels en Psalmboeken te drukken. 
Pas op zijn reis naar het noorden vernam Augustin de eind november gewij
zigde opstelling van het Kamper stadsbestuur. In de Overijsselse stad was voor 
het afdrukken van genoemde uitgaven geen ruimte meer. Hij wijzigde hierop 
het reisdoel en vestigde zich op uitnodiging van Hendrik van Brederode, Heer 
van Vianen, een van de leiders van de opstand in Holland, in diens gebied en 
ging toen daar tot het drukken van Nieuwe Testamenten en Psalmboeken 
over.^" 

De harde opstelling van de hogere overheden in deze zaak en het in ultima
tieve sfeer toegeven daaraan door de lagere overheid, zal ieder die reformato
rische denkbeelden aanhing, met zorg vervuld hebben voor de toekomst. 

Toegenomen druk van de hoge overheid op het stadsbestuur blijkt ook uit 
een brief van de landvoogdes, gedateerd 26 januari 1567. Een soortgelijke 
brief ontvangen ook de beide andere IJsselsteden. Margaretha schrijft, dat 
binnenkort de koning vanuit Spanje zal arriveren. In verband met diens over
komst krijgt de magistraat opdracht er zorg voor te dragen dat 'met handelin
gen die Z. M. niet aangenaam zijn, zo van prediking en van exercitie van nieu
we secten' zal worden opgehouden. Het stadsbestuur reageert hierop door een 
brief naar de stadhouder te schrijven, waarin gesteld wordt, dat er in het verle
den geen nieuwigheden voorgevallen zijn. De magistraat schrijft, dat hij zich 
niet 'bedencken konnen dat alhier binnen deser stadt eenige acten van prekin
gen oft exercitie van nyewe secten, oft andere dergelijcke' zijn gehouden. Hij 
stelt, dat tot nu toe, 'oick in desen turbulenten tijden' geen vernieuwingen zijn 
toegelaten. De stadhouder wordt gevraagd de hertogin over het magistraatsbe-
leid gerust te stellen.^' Om zich over het schrijven van de landvoogdes nader te 
beraden, komen afgevaardigden van de drie IJsselsteden op 6 en 13 februari te 
Windesheim bijeen.^^ Afgevaardigden van Deventer krijgen van Kampen en 
Zwolle te horen, dat hun stad er op uit moet zijn de verandering in religie bin
nen die stad ongedaan te maken. Want het gevaar bestaat, dat door de officië
le erkenning van de protestantse gemeente en de predikanten daar, niet slechts 
Deventer, maar tevens de beide andere IJsselsteden, ja heel het gewest in grote 
moeite zullen komen. 

Als korte tijd later het gerucht gaat dat er vanwege de religieverandering 
troepen naar Deventer gezonden zullen worden, blijken Kampen en Zwolle be
vreesd te zijn voor militaire druk. Want op de landdag van 22 april proberen 

20 Cronica, Ordo Sacerdolis, Ada HN, 79, aantekening 48. 
21 OA 224, fol. 192 v., 9 februari 1567. 
22 OA 440, reyse ende boedeloon, 13 febr. 1567: 'betreffende die cassatie der acten van prekin
gen ende exercitie van nyeuwe secten soe in den steden gedaen mochten wesen'. 
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beide steden Deventer tot het nemen van maatregelen te bewegen, zodat troe
penzending voorkomen kan worden. De volgende dag verzoeken beide steden 
Deventer opnieuw 'afstellinge der nijer veranderder religion'. Per brief wijzen 
ze dan op machtige steden als Gent, Antwerpen, Valenciennes en Maastricht 
die om religievernieuwing in ongenade gevallen zijn bij de koning." Op 26 
april komen de steden hierover opnieuw met Deventer samen. Kampen en 
Zwolle vrezen, dat door de kwestie het hele gewest in 'gruntlicken verderff en 
quemen'. Op 28 april begeeft zich een deputatie van de landdag naar de stad
houder, met het verzoek er bij de landvoogdes op aan te dringen af te zien van 
troepenzending. De IJsselsteden komen op 17 mei nogmaals bijeen. Deze gang 
van zaken toont overduidelijk aan, dat zowel Zwolle als Kampen voorjaar 
1567, in ieder geval uiterlijk, weer geheel in de pas van de centrale regering lo
pen. Een instructie aan de stadhouder gedateerd 21 mei 1567 is van heel deze 
ontwikkeling het sluitstuk. In de instructie verbindt zich ook Deventer om 'in 
vrede ende in eendrachtigheit deselve exercitien af te stellen. Ende wie wij dan 
oock volgens die voorgemelte exercitie gantslick afgestelt, die predikanten ver
laten ende de olde diensten weder gerestitueert hebben'.-^'' 

In de bovengeschetste situatie worden de reformatorisch gezinden binnen 
Kampen verder teruggedrongen. Want op de dag dat de drie IJsselsteden hun 
gezamenlijke instructie waarin ze toezeggen alle religievernieuwing te zullen 
afschaffen, aan de stadhouder overleggen, besluit de magistraat om heer 
Christiaan van Driel en rector Caspar Holstech nadrukkelijk te verbieden het 
sacrament nog langer op afwijkende wijze uit te delen. Door de stadscommis
saris wordt hun dit met indringende waarschuwing aangezegd. Ze moeten zich 
'gantzehck henvorder ontholden' om het sacrament 'onder tween gedaenten 
den siecken dies begeren binnenshuys uth toe deelen'.^' Het stadsbestuur 
neemt in zijn opstelling meer een pragmatisch dan een principieel standpunt 
in. Zowel het doen van concessies in godsdienstzaken als het weer intrekken 
ervan, zijn een gevolg van deze houding.-^* 

2. De positie van de protestanten verder in ongunstige zin beïnvloed door het 
conflict tussen de Kamper magistraat en vicecureit Van Plo 

Een maand nadat de magistraat aan Van Driel en Holstech toestemming tot 
afwijkende uitdeling van het sacrament sub utraque specie had verleend, trad 
als nieuwe pastoor in Kampen op Mr. Jacob Kuynretorff, 'licentiaet ende offi-

23 OA 2513, fol 302, 303, 22 en 23 april 1567. 
24 OA 2513, fol 305, 28 april 1567; fol 309, 17 mei 1567; Nagge, Historie van Overijssel, II, 330. 
25 RA 2, fol 173 V ,21 mei 1567. 
26 Deze houding van het stadsbestuur is een constante Zo stelden Kamper deputaten reeds in 
1561 aan Deventer inzake een ketterse pastoor uit die stad, Carolus Gallus, het volgende voor: 
'Ende die raedt van Deventer kan wel erachten ende sinnen oeck des bedenckens dattet nutter 
ware den pastoer toe verlaten, dan in sulcken ongenade to Hove to komen' OA 2512, fol 200. 
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ciael to Utrecht'^'. Voor Kuynretorff betekende dit na 1557 een tweede Kam
per ambtsperiode.-^* Deze kan echter niet intensief zijn geweest, want vanaf 
zijn benoeming in oktober 1566 tot aan het eind van zijn pastoraat, najaar 
1569 '̂, bleef hij in Utrecht resideren. Als zijn vicecureit benoemt de raad op 27 
juni 1567 Gerrit Willemsz. Van Plo. De raad schreef hem op 5 mei of hij naar 
Kampen wilde komen, want de stad was 'nyet wel van capellanen ende andere 
guede predicanten versyen'. Over Van Plo won het stadsbestuur op 23 juni bij 
pastoor Kuynretorff inlichtingen in. De stad wilde hem benoemen, maar het 
gerucht ging dat Van Plo in Drijll, zijn vorige standplaats'", personen wegens 
heresie had aangegeven. Verder werd van hem beweerd, dat hij daar met enige 
inquisiteurs bevriend was geweest. De magistraat wil zekerheid omtrent de 
waarheid van deze geruchten. Want een dergelijke houding zou onder de bur
gerij onrust kunnen veroorzaken. De magistraat wil dat voorkomen 'in desen 
gefaerlijcken tijden'. De benoeming gaat op 27 juni door. In de acte van be
noeming staat onder meer dat de vicecureit geen valse leraars zal toelaten. Ver
der mag hij niemand persoonlijk vanaf de preekstoel bestraffen. Hij moet 
daar zonden en gebreken 'in 't generael' aan de orde stellen. 

Tussen Van Plo en het stadsbestuur ontstaat reeds spoedig een conflict." Al 
op 13 augustus verzoekt de raad aan de pastoor om zo spoedig mogelijk vanuit 
Utrecht over te komen wegens grote moeilijkheden in zijn parochie. Het ver
zoek om overkomst wordt herhaald op 17 augustus. De moeiten betreffen de 
persoon van vicecureit Van Plo. De in Leuven opgeleide theoloog blijkt een 
uitgesproken vertegenwoordiger van het na-Trentse rooms-kathoHcisme te 
zijn. Vanuit zijn contra-reformatorische instelling wil hij de bestaande kerk 
van Kampen redden. Hij concretiseert dit op een aantal punten, waarbij hij 
van het stadsbestuur een principiële opstelling eist. 

Zo wil Van Plo dat de raad toeziet, dat zieleheilsbemiddeling in de vorm van 
het bidden voor de afgestorvenen 'ende ander older gewoenten den dooden be
langende, onderholden [worden], want dair groet gebreck in valt'. 

De zondag voorafgaand aan 13 augustus, dus als hij nog geen acht weken in 
functie is, brandmerkt de vicecureit in zijn sermoen rector Holstech als een 

27 OA224, 14 januari 1567 
28 Voor zijn eerdere benoeming m 1557 zie hoofdstuk 3, 131, noot 12 
29 Op 8 november 1569 bericht het stadsbestuur aan Kuynretorff te Utrecht, dat Michael Hets-
roey uit Leuven de curie van de St. Nicolaaskerk te Kampen heeft aangenomen. OA 225, fol 164. 
De magistraat heeft tevoren veel moeite gedaan om een residerend pastoor te verkrijgen. Al op 9 
november 1568 schreef hij Johan van Hatthem - burgerzoon die resideerde bij de bisschop van 
Poitiers in Frankrijk - aan met het verzoek pastoor in Kampen te worden in plaats van de buiten 
de stad wonende Kuynretorff OA 225, fol. 94. 
30 Driel, gelegen in de Overbetuwe 
31 Elte gaat hier uitvoerig op in 'Het conflict van de magistraat van Kampen en de vice-cureit 
Gerrit Willemsz. van Plo', 90-111. In verband met het onderwerp vond zelfstandige verwerking 
van de archiefstukken plaats Alleen voor het onderwerp relevante gegevens worden hier doorge
geven OA 224, 22 en 23 juni, 13 en 17 aug , 9 sept., 27 okt. 1567; OA 225, ongedateerd (tussen 27 
okt. en 8 nov.), 9, 10 en 17 nov. 1567. 
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openbare ketter. Vanaf de preekstoel houdt hij de ouders van schoolgaande 
kinderen voor, dat zij hun kinderen beter 'in 't huyrenhuis' kunnen sturen dan 
naar de school van de rector. Deze school beschouwt Van Plo als een broeinest 
van protestantisme, als een propaganda-instituut van de ketterij. De vicecureit 
maakt zich trouwens over het totale onderwijs te Kampen zorgen. Zo staat er 
in een door hem opgestelde 'Memorie', bestemd voor de elders residerende 
pastoor: 'Item dat die schoelmeysters toesien sullen dat die klercken ghien sus
pecte ende van Con. Mat. verhoeden boecken sullen lesen oft hebben'. Maar 
de Latijnse School van rector Holstech ziet Van Plo als de grootste bedreiging. 
En de kerk van het Heilige-Geestgasthuis betitelt hij als de kerk van 'den hels-
schen ghiest'. Volgens hem wordt het kerkvolk er door rector Holstech duivels 
verleid. Met behulp van het stadsbestuur moet aan de doorwerking van die sa
tanische mentaliteit een halt worden toegeroepen. In de vorm van een ultima
tum eist Van Plo dat de raad aan de rector een preekverbod oplegt. Mocht 
deze eis worden afgewezen, dan is de vicecureit van plan 'selffs van den stoel 
to blijven'. Zelfs stelt hij in dat geval zijn vertrek uit Kampen in het vooruit
zicht. Hierop schrijft de raad aan pastoor Kuynretorff, dat ze dit taalgebruik 
'in desen turbulenten tijden' niet juist acht. De 'guede rust ende eenigcheit' 
der burgerij wordt door zulk spreken met bevorderd. Volgens het stadsbestuur 
gaat het openbaar hekelen van de rector in tegen de uitdrukkelijke belofte van 
de vicecureit om op de preekstoel fouten enkel in het algemeen aan de orde te 
stellen. Verder deelt de raad aan Kuynretorff mee, dat er naar aanleiding van 
de beschuldiging aan het adres van de rector een raadsdeputatie bij Holstech is 
geweest. Dit bezoek heeft reeds de dag na die bewuste zondag plaatsgevonden. 
Bij die gelegenheid is de rector nadrukkelijk bevolen en gewaarschuwd 'die 
epistelen ende Evangeliën to predigen sonder op eenige heren ende fursten to 
smaden oft eetwes toe predigen tegens den paeuwsen, bisschoppen oft eenige 
ghiestlicke oft werltlicken overicheit oft eenige ceremoniën noch eetwes toe 
predigen tegens die olde Catholissche religie der Roemscher Kercken'. Als mo
tief voerde de raadsdeputatie toen aan 'op dat hij die stadt in ghienen onlust 
ende sich selvest in ghienen last en brenghde'. Bij veronachtzaming van deze 
waarschuwing zou de raad zich anders in de zaak gaan opstellen, zo kreeg de 
rector te verstaan. Als slotopmerking staat in de brief aan de pastoor nog ver
meld, dat de rector sinds dit vermaan niet meer heeft gepreekt. Vicecureit Van 
Plo heeft dus geen reden om de rector vanaf de stoel te blijven aanvallen, al
dus het stadsbestuur." 

Het conflict rond rector Holstech tussen de magistraat en de vicecureit is 

32 De brief waarin deze gegevens vermeld worden, is ongedateerd Bij benadering is een datum 
aan te geven De twee verzoeken om overkomst van de pastoor vielen op 13 en op 17 augustus 
Vóór 13 augustus waren er dus al wel moeilijkheden met Van Plo Nu is de stijl van de ongeda
teerde brief mild vergeleken met die van latere brieven aan de pastoor De verhouding met de vice
cureit verslechterde in september aanzienlijk Gezien de relatief milde stijl van de ongedateerde 
brief zal deze vóór die tijd geschreven zijn, hoogstwaarschijnlijk kort voor of na het tweede ver
zoek om overkomst van de pastoor, half augustus 
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hiermee echter niet uit de wereld. Terwijl Van Plo de prediking van Holstech 
officieel verboden wil hebben, gaat de raad niet verder dan een waarschuwing 
aan diens adres. Deze waarschuwing houdt wel in, dat de rector zich in zijn 
kanselarbeid weer geheel dient te conformeren aan de officiële leer van de be
staande kerk. Het is Holstech vanaf half augustus 1567 niet meer toegestaan 
Gods Woord naar eigen consciëntie te bedienen. Hiermee trekt het stadsbe
stuur de semi-officiële verruiming in de woordverkondiging zoals deze vanaf 3 
september 1566 gegolden had, weer in. Dit intrekken past geheel in het streven 
naar terugdraaien van alle religievernieuwing binnen het gewest. De raad acht 
het daarbij voldoende, dat er in de diensten waarin de rector voorgaat, geen li
turgische en dogmatische afwijkingen meer te merken zullen zijn. Nu is, blij
kens het slotwoord van de ongedateerde brief aan de pastoor, de rector na de 
waarschuwing aan zijn adres niet meer in de diensten van de Heilige-Geest-
gasthuiskerk voorgegaan. Van de kant van de rector heeft hierbij zeer waar
schijnlijk ook een principieel motief een rol gespeeld. Want naar eigen zeggen 
heeft hij er gepreekt naar de Augsburgse Confessie." Tussen zo'n wijze van 
prediking en de rooms-katholieke die opnieuw van hem wordt geëist, ligt een 
principiële kloof. Ook zijn gehoor wist van dit wezenlijke verschil. Het kerk
volk dat vanaf 3 september 1566 zijn prediking in de kerk van het Heilige-
Geestgasthuis had beluisterd, bestond toch met name uit hen die op 3 septem
ber 1566 het stadsbestuur hadden verzocht om kerkruimte voor diensten naar 
de Augsburgse Confessie. Niet enkel voor zijn eigen geweten, maar ook voor 
zijn gehoor, moet rector Holstech het onverantwoord hebben geacht om aan 
de eis van het stadsbestuur tegemoet te komen. Door deze gang van zaken is 
Holstech, na de eerdere intrekking van sacramentsuitdeling sub utraque specie 
binnenshuis op 21 mei 1567, vanaf half augustus 1567 dus ook feitelijk als 
voorganger in de openbare erediensten uitgeschakeld. 

Het conflict tussen de vicecureit en de magistraat heeft echter ook gevolgen 
voor de positie van Caspar Holstech als rector van de Latijnse School. In de 
tweede helft van augustus acht hij verder verblijf in de stad zelfs riskant. Hij 
vlucht uit Kampen, omdat kerkelijke en wereldlijke autoriteiten voor hem een 
acute bedreiging vormen. Dat het vertrek van Holstech, dat viel tussen 15 au
gustus en 7 september 1567, door tijdgenoten als vlucht werd ervaren, wordt 
bevestigd in een verklaring achteraf van de Kamper schipper Thijs van Loey-
wagen: "See hebben dessen armen papen veriaecht"^^. En verder door een seg
ment uit een raadsresolutie van 1 april 1596 waarbij het stadsbestuur predikant 
Holstech alsnog een vergoeding toekent, onder meer wegens het feit, 'dat hij 
naer gelegentheit hefft moeten ontwijcken'.^^ Terwijl de rector ergens buiten 

33 De uitspraak over prediking naar de Augsburgse Confessie werd door Holstech gedaan in een 
hierna nog nader te vermelden ontmoeting met een raadsdeputatie te Grafhorst, op 7 september 
1567. Zie ook hoofdstuk 3, onderdeel 3.2.2, 152-153. 
34 OA 2252, 21 jan. 1568. 
35 OA 23, fol. 52 v., I april 1596. 
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de stadsmuren verblijft, richt hij zich met een schriftelijk verzoek tot het 
stadsbestuur om hem een veilige terugkeer te garanderen. Een raadsdeputatie 
begeeft zich hierop naar Grafhorst.'* Daar vindt tussen Holstech en deze ver
tegenwoordigers van het stadsbestuur een gesprek plaats, waarin de rector te 
kennen geeft, dat hij 'wederomme in der scholen ende bij sijnen dienst komen 
mochte, onbevreest van fiscalen oft anderen'. De afgevaardigden betwijfelen 
echter 'of 't hem geraden solden sijn op dessen tijden in der stadt toe komen'. 
Maar Holstech houdt voet bij stuk 'om vry ende vranck in der stad beschermt 
tho worden'. Hierop leggen de raadsleden hem de vraag voor of hij soms wil 
dat de stad om zijn persoon in gevaar zou komen. Als Holstech dit ontkent, 
beloven de afgevaardigden hem tegenover de hogere overheid zoveel mogelijk 
in bescherming te nemen, zodat tegen hem geen strafmaatregelen behoeven te 
worden genomen. Holstech maakt tenslotte nogmaals het doel van zijn ver
zoekschrift duidelijk. Hij begeert enkel 'versettinge van allen hinder ende 
schaden, soe van den schole als van den dienst in 't gasthuys'. Afsluitend stel
len de gedeputeerden een regeling tot schadevergoeding aan hem voor, mocht 
hij niet meer terug kunnen keren in de dienst aan het gasthuis en aan de Latijn
se School. Daarop gaan beide partijen uiteen. 

Terwijl het stadsbestuur na deze ontmoeting, die op 7 september 1567 
plaatsvond, hervatting van Holstechs taak in overweging heeft, probeert vice-
cureit Van Plo terugkeer van Holstech als rector te voorkomen. Met inschake
ling van anderen tracht hij de magistraat ertoe te bewegen een afwijzend be
sluit te nemen. Dit blijkt uit een zitting van de kerkelijke rechtbank te Deven
ter. Daar treedt op 21 januari 1568 Van Plo, die inmiddels Kampen had verla
ten, op als getuige, samen met de Kamper vicaris Tijmen Hermansz." Ten 
overstaan van de officiaal legt hij inzake Holstech een verklaring af. In de pe
riode dat hij nog vicecureit was, heeft hij - Van Plo - samen met de vicaris in 
de pastorie een gesprek gehad met een zekere Mr. Kuijrijn. Dit gesprek moet 
ongeveer plaats gehad hebben begin oktober. Tijdens dit gesprek kwam naar 
voren, dat Mr. Kuijrijn zich kort tevoren op een schip bevond, waar ook 'heer 
Jasper, rectoer gewest tot Campen' aanwezig was. In het bijzijn van Mr. Kuij
rijn had de rector aan boord onder meer 'voele onnutte blasphemische woer
den gesproken op het Sacrament des Nachtmaels Christi'. Ook had Holstech 
zich tegenover Mr. Kuijrijn beklaagd over de wijze waarop de magistraat hem 

36 Loosjes, BWPGN IV, 179 182, stelt, dat Holstech zich van Kampen naar Grafhorst begaf 
Loosjes baseert zich op informatie van de toenmalige archivaris, C J Weicker. In haar brief van 
25 nov 1925 aan Loosjes gaf zij echter geen bronvermelding voor het gegeven dat Holstech m 
Grafhorst woonde Zie Ingekomen Stukken en minuten van uitgegane brieven van de archief
dienst gemeente Kampen, 25 nov 1925 Ook Knipscheer, NNBWVWl, 799-800, vermeldt dat de 
rector naar Grafhorst trok Uit de beschikbare archivalia valt echter niet meer af te leiden dan dat 
er in Grafhorst een ontmoeting tussen genoemde partijen plaatsvond. Of de rector zijn vaste ver
blijfplaats in Grafhorst had, is onbekend De plaats functioneert in de stukken enkel als trefpunt 
even buiten het stedelijk rechtsgebied 
37 OA 2252, 21 januari 1568. 
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had behandeld: 'See hadden hem bevolen, hij solde preken wat hem guet 
duchte, see solden hem vrijen ende hebben hem daer schrijft off gegeven, d' 
welcke sij naderhandt mit lysticheit hem weer affhandich gemaeckt hebben'. 
Ook op vicecureit Van Plo had de rector aan boord zware kritiek uitgebracht. 
Tijdens het gesprek in de pastorie had Kuijrijn er bij Van Plo op aangedron
gen de raad aan te zeggen, 'dat see sulcken immers in der scholen niet en heel
den'. Mr. Kuijrijn had volgens beide getuigen hen de door de rector gesproken 
woorden doorgegeven, 'omdat sij dat den raedt solden angeven dat see hem 
niet solden annemen in der scholen'.'^ De terugkeer van Holstech als rector 
binnen de stad zagen beide opposanten als een reëel gevaar voor het rooms-ka-
tholicisme. Of de informatie van Mr. Kuijrijn inderdaad veel invloed heeft ge
had op de besluitvorming van de raad, is niet duidelijk. Maar wel staat vast, 
dat op 7 oktober, vier weken na het gesprek in Grafhorst, Holstech als rector 
definitief is uitgeschakeld. Nog geen twee maanden na de publieke beschuldi
ging tegen hem door de vicecureit, wordt Holstech als rector vervangen. Een 
opvolger wordt benoemd. Daarbij heeft de raad de benoemingsvoorwaarden 
op een veelbetekenend punt uitgebreid: 'Item sail goede trouwe neerstige op-
sicht draegen up die schoele, omme die jongens in goede gottlicke catholische 
leringe [...] te instrueren'. Tevens treft men in het stuk de zinsnede aan: 'om 
alle olde ceremoniën ende goede gebruicken der hilliger kercken to laten ge-
schien, gelijck bij tijde van zalige mr. Jan van Lymberich schoelmeister, ge-
daen is worden'. Voor de opvolger van Holstech wordt rector Johan Evertsz. 
a Lymberich het voorbeeld van de trouwe rooms-katholiek die 'het behoud 
van eredienst en geloof op rooms-katholieke basis na aan het hart lag' ." 

Als gevolg van het vertrek van Holstech zit de gemeente die in de Heilige-
Geestgasthuiskerk gewend was zijn prediking te beluisteren, nu definitief zon
der deze predikant. Reformatorische geluiden verstommen. Niet alleen in de 
school, maar ook in het kerkgebouw. Want op 20 november 1567 wordt tot 
het preken en het bedienen van het sacrament in deze kerk benoemd een zekere 
heer Henrijck Henrijcksz. De raad omschrijft hem als 'een gueth catholycx 
priester der hilliger christlijcke roemsche kercke'.'*" 
Nu de dienst in de Heilige-Geestgasthuiskerk door heer Henrijck is overgeno
men en in de Latijnse School een onverdacht roomse rector de leiding heeft, 
zijn vrijwel alle reformatorische perspectieven van een jaar eerder verdwenen. 
Onder deze omstandigheden ontvangt Caspar Holstech op 13 maart 1568 een 
schriftelijk getuigenis van de Kamper magistraat. Kennelijk heeft hij dit getui
genis voor een nieuwe werkkring elders nodig. Het stadsbestuur verklaart 'dat 

38 Op het moment dat Mr Kuijrijn m de pastorie het gesprek voerde met Van Plo, was de rector 
dus al met meer in stadsdienst werkzaam, maar Van Plo was nog wel vicecureit. Blijkens het stuk 
IS het voorval te dateren voor 13 oktober 1567. Reeds geruime tijd daarvoor moet de raad voor de 
beslissing hebben gestaan of ze de rector opnieuw 'solden annemen in der scholen'. 
39 OA306, fol. 187, 7okt 1567. Over het rectoraat van Johan Evertsz a Lymberich (1532-1554): 
Kolman, 'De Latijnse School' Het citaat met de karakteristiek van deze rector op p. 217 
40 OA 306, fol. 207, 20 november 1567. 
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die eerbare ende welgheleerde heer meyster Caspar Holstech den tijt van om
trent ses jaeren lanck continuelicken alhier bij ons als een rectoer der schole 
binnen deser stadt Campen gedient heft ende deselvighe deuchtlick ende wel 
[...] geregiert, waergenomen ende geadministreert heft ' / ' In het licht van het 
bovenverhaalde heeft deze verklaring een wrange bijsmaak. En als vervolgens 
op 9 oktober 1568 door de magistraat aan de benoeming van een nieuwe die
naar voor het Heilige-Geestgasthuis wordt gewerkt, wordt aan Holstech niet 
meer gedacht. Johan Glauwe zal er het sacrament 'administreren'. Hij en niet 
Holstech zal er de kinderen 'kerstenen' en er preken."*^ 

In september 1567 verslechtert de verhouding tussen stadsbestuur en vicecu-
reit aanmerkelijk. Een tweetal dokumenten bewijst dit. Een ongedateerde 
brief van Van Plo aan het stadsbestuur en een gedateerde brief van de raad, de 
dato 9 september 1567, aan pastoor Kuynretorff.'" Beide stukken gaan over 
dezelfde materie. Van Plo beklaagt zich bij de raad over een 'godtlose ketter' 
die in het Pesthuis het sacrament uit zijn hand heeft geweigerd. Zelfs na her
haalde aandrang, ook van de zijde van kapelaan heer Frans, volhardde de zie
ke in zijn afwijzing. Zijn vader heeft toediening van het sacrament evenmin 
nodig geacht. En hoewel ook raadsleden de zieke hierover in het Pesthuis heb
ben aangesproken, bleef hij bij zijn weigering. Hierop is de ketter gestorven. 
Nu weigert de vicecureit hem een begrafenis op het kerkhof. De 'hontz vuy-
lick' mag van Van Plo zelfs niet privé worden begraven, iets waartoe de vader 
de raad had verzocht. Volgens de vicecureit horen ketters 'mytt den hangdieff 
under die galge' te worden begraven of op plaatsen 'daer men vuylicken 
sleppt'. Zover wil het stadsbestuur echter niet gaan. Ze wijst een stuk grond 
aan bij het Geertruidengasthuis. Daarop eist Van Plo dat de raad aan degenen 
die 'die vuylick daer in 't ghemein godtzhuis plaets bracht hebben, bevel doet 
datt sij die weder van daer maeken'. Gebeurt dit niet, dan eist de vicecureit dat 
de raad zich bij hem in de Bovenkerk vervoegen zal om te horen, "mytt watth 
worden datt ick doe der stat van Campen goeden nacht seggen sail". Van Plo 
stelt de raad een ultimatum: "Hier op wacht ick antwort, eer ick up ten pre-
dickstuel gaen will". Uiteindelijk wordt de jongen, de 22 of 23 jaar oude zoon 
van Henrick Smit, buiten de stad in ongewijde aarde begraven op een plaats 
waar de mensen van het St. Catharinagasthuis 'hoer mes, ia oick hoere affge-
sturvene beesten' deponeren. Per schuit wordt het lichaam over de IJssel daar
heen gebracht, 'ende sonder eenige funebri pompa oft sepulturae honore' be
graven. Na het gebeuren houdt de raad aan pastoor Kuynretorff voor, dat 
diens vicecureit waarschijnlijk in de zin heeft Kampen te verlaten. De raad 
klaagt dat Van Plo hen veel last bezorgt. 

Eind oktober schrijft het stadsbestuur de pastoor opnieuw aan en wel twee-

41 OA225, 13 maart 1568. 
42 OA 306, 9 oktober 1568. 
43 OA 224, begin sept. en 9 sept. 1567. 
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maal: De eerste brief is gedateerd 27 oktober, de tweede is ongedateerd, maar 
geschreven tussen 27 oktober en 8 november. De raad beklaagt zich opnieuw 
over het gedrag van Van Plo op de preekstoel. Zeer velen krijgen een afkeer 
van zijn sermoenen, doorspekt als deze zijn met scheldpartijen. Hierdoor 
komt de burgerlijke eendracht in geding, aldus het stadsbestuur. De raad wil 
de vicecureit kwijt. In een gesprek van een raadsdeputatie met de pastoor 
komt dit opnieuw aan de orde. Van Plo zou zelfs een deel van de raad als halve 
ketters hebben bestempeld, omdat zij er volgens hem de oorzaak van waren 
dat er geen verbod komt op het wandelen in de kerken. Als een dergelijk ver
bod er niet snel komt, zal de vicecureit hierover de hogere overheid inlichten. 
En in één van zijn preken heeft hij er de raad op gewezen, dat deze de op
dracht heeft er voor te zorgen, 'dat die luyden in die christelicke religie gehol-
den worden'. Daarbij heeft hij het stadsbestuur voorgehouden, dat diverse 
personen in geen zes of zeven jaar aan het heilig sacrament hebben deelgeno
men. Het stadsbestuur deelt de pastoor mee, dat Van Plo opnieuw geweigerd 
heeft iemand in gewijde aarde te laten begraven. Het betreft een vrouw die het 
sacrament niet ontvangen had. De vicecureit verdacht haar van versmading 
van het sacrament en van ketterij. Publiek heeft hij hierover in de O.L.V.-
kerk uitgeroepen, dat er ten huize van Henrick Smit een vrouw gestorven was 
die het sacrament niet had willen ontvangen. Daarop heeft hij, staande aan de 
voet van het altaar, de aanwezigen verboden de begrafenisplechtigheid bij te 
wonen op straffe van de ban en daging voor de officiaal te Deventer. De raad 
wil nu wegens te vrezen 'inconveniënten ende commotiën' in deze 'turbulenten 
tijden' van de vicecureit 'mitten iersten' ontslagen worden. Want 'ons ghiene 
dinck in ons policie soe lyeffen is als rust ende gemeene eendracht onder onsen 
burgeren'. De contra-reformatorische inzet van de te Leuven opgeleide vicecu
reit stuit dus af op een conflictvermijdende opstelling van het stadsbestuur. 
Zondag 9 november kondigt Van Plo persoonlijk in een sermoen zijn vertrek 
aan. Hij houdt zijn toehoorders voor, dat, mochten er na zijn vertrek soms 
predikanten komen die anders Ieren dan hij, de burgerij dan verplicht zou zijn 
deze nieuwlichters met hun aanhang de stad uit te jagen. 

De conflicten tussen stadsbestuur en vicecureit hebben de positie van de re
formatorisch gezinden ongunstig beïnvloed. De druk op mensen die dachten 
als Henrick Smit en diens zoon, neemt toe. Want terwijl de verhouding met de 
vicecureit verslechtert, pakt de magistraat tegelijkertijd het veronachtzamen 
van het heilig doopsel aan. In een publicatie van 14 september worden alle ou
ders vermaand hun kind te laten 'kerstenen nae insettinge der hylliger kerc-
ken'. Bij weigering zal verbanning volgen. Vroedvrouwen die van een dergelij
ke weigering weet hebben en dat niet aangeven, verliezen hun door de stad be
taalde werk."" 

De volgende dag grijpt de magistraat opnieuw in. Nu betreft het de conven-
tikels. Vijf getuigen leggen een verklaring aftegen Joachim Messenmaker. Uit 

44 OA 234, fol. 2v., 3 r., 19 september 1567. 
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de getuigenverklaringen valt op te maken dat Messenmaker op 'St. Joannis 
onthoeffdingendach', 29 augustus, tussen drie en vier uur 's middags, na af
loop van de kerkdienst in het St. Brigittenklooster, in een conventikel is voor
gegaan. De samenkomst vond plaats in de woning van ene Derek Cockertsz., 
naast 'Peter van Tolzendertz. hoff op den Vloetdijck' gelegen. Het pand werd 
bewoond door Berent Gaerman.'*' 

Een van de getuigen had gehoord, dat er gelezen werd. Een andere, dat Mes
senmaker 'van St. Pauwel' preekte. Een derde verklaarde, dat het ging over 
'dat onse Here mit sijn apostelen op den berch genck'. Messenmaker preekte, 
terwijl 'doeren ende vinsters wijde oepen stonden'. De prediker zelf stond bij 
een geopende deur. Mensen die op straat voorbijkwamen, nodigde Messenma
ker uit de preek te komen beluisteren. Zo sprak hij Marrijken, weduwe van 
Gerrit Budde aan: "Wilt ghij 't hoeren, see koemt hier in". Hetzelfde zei hij 
tegen Geertruijdt Heijmansz., Albert Bakker en Elfken, vrouw van Wijnolt 
Korvenmaker. De laatste gaf hem echter als antwoord terug: "Went ick preke 
horen wil, soe wil ick in der kercken gaen; calt ghij 't uwe, wij kallen 't onse". 
Van Frans van der Kuerbeecke kreeg de buurvrouw, die hem er als voorbij
ganger bij had geroepen, te horen: "Went ick preke hoeren wil, soe bint daer 
kercken toe geordineert, sint ghij mail"."'' 

Werd de naam van Joachim Messenmaker reeds eerder, op 9 mei 1562 in 
verband met het bezoek aan conventikels genoemd, nu, ruim vijf jaar later, 
wordt hij zelfs als voorganger van zo'n samenkomst genoemd. Hoewel we van 
een berechting verder niets vernemen,zal de raad, met de contra-reformatori
sche Van Plo binnen de muren, met dit conventikel-houden zeker niet ingeno
men zijn geweest. Overigens laat de minder strenge pastoor Kuynretorff op 17 
november aan een afvaardiging van de raad eveneens weten, dat het stadsbe
stuur er vooral op dient toe te zien, dat 'sie ghiene conventicula en hielden'."^ 

Nu was de datum waarop deze samenkomst gehouden werd, 29 augustus. 
Mogelijk is de raad na het afbreken van Holstechs prediking in de kerk van het 
Heilige-Geestgasthuis half augustus, extra attent op het samenkomen in con
ventikels. Toename van het conventikelbezoek lag na het ophouden van Hol
stechs prediking in de gasthuiskerk immers voor de hand. 

Uit de getuigenverslagen inzake het conventikel op de Vloeddijk blijkt, dat 
er in Kampen eind augustus 1567 nog samenkomsten van reformatorisch ge-

45 Deze Berent Gaerraan wordt later, op 1 december 1570, door de raad vermaand zich bij de 
kerk te voegen. In hem hebben we te doen met een trouw lid van de ondergrondse gemeente. Be
rent was vreemdeling, afkomstig uit Amsterdam. Hij had in Kampen nog een broer, Henrick. 
Deze was zeeman, had zeven jaar te Lubeck gewoond en daarna twee jaar te Amsterdam. Deze 
Henrick heeft voor zijn broer, toen deze begin december 1570 ziek was, het raadsbevel in ont
vangst genomen waarin stond dat Berent voortaan geen conventikel meer mocht houden. Henrick 
zelf wordt op 11 mei 1570 door het stadsbestuur verplicht om als vreemdeling een behoorlijke cer
tificatie aan de raad over te leggen. 
46 O A 2260, 20 september 1567. 
47 OA 225, 17 november 1567. 
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zinden gehouden werden. Uit het gedrag van voorganger Messenmaker valt 
zelfs een grote mate van vrijmoedigheid naar buiten toe af te lezen. In Joa
chim Messenmaker hebben degenen die na het vertrek van rector Holstech de 
nieuwe leer waren toegedaan, een nieuwe voorganger gevonden. Messenmaker 
toonde zich als conventikelprediker een voorganger die sterk wervend optrad. 

De reactie van meerdere voorbijgangers daarentegen laat zien, dat er tegen 
het kerkelijk leven waaraan Messenmaker leiding gaf, onder de burgerij naast 
een zekere onverschilligheid ook onbegrip en zelfs grote weerstand bestond. 

De naam van Messenmaker komt enige tijd later opnieuw in de stukken te
rug, namelijk op 30 december 1567. Kort tevoren was zijn vrouw overleden. 
Ze had op haar sterfbed de biecht aan de priester en het sacrament der sterven
den geweigerd. Terwijl ze boven aarde staat, wordt Joachim Messenmaker op 
het raadhuis ontboden. Het stadsbestuur staat hem niet toe, dat zij in gewijde 
aarde wordt begraven. Joachim moet zich verantwoorden. De raad vraagt 
hem waarom hij de eerdere waarschuwingen, om zich samen met zijn vrouw 
'mit der hilliger katholickscher kercken gemees to holden' in de wind heeft ge
slagen. Messenmaker antwoordt, dat hij van "tgene hij desfals gedaen hadde 
hiernaemaels voer sijnen Godt solde moeten reden geven". Op de vraag van de 
burgemeester waarom zijn vrouw de biecht aan de priester niet wenste, zegt 
Messenmaker: "sie heft sich tegen Godt Almachtich gebychtet ende voer Hem 
hoere sonden bekandt". Tenslotte vraagt de burgemeester hem of zijn vrouw 
het heilig sacrament had ontvangen. Joachim vraagt hem daarop terug: "oft 
daer een ander sacrament weere dan dat bitter lijden Christi, daer weer sijn 
huysfrouwe wel mede toe vreden gewest". Namens de raad zegt de burgemees
ter hem nu aan, dat zijn vrouw niet in gewijde aarde zal mogen worden begra
ven. Haar wordt een stuk grond bij het kerkhof van het St. Catharinagasthuis, 
d.w.z. buiten de stadsmuren, toegewezen. Als hij dit liever heeft, mag hij zijn 
vrouw ook ergens in het open veld of langs een dijk begraven. Over zijn per
soon zal de raad zich nog nader beraden, zo wordt hem tenslotte meegedeeld."* 
Het stuk grond bij het St. Catharinakerkhof wordt nader aangeduid als de 
plaats 'daer Henrick Smits kynderen' liggen. Dit 'kynderen' is of een schrijf
fout of het betekent dat er sinds de begrafenis van de ongeveer 22 jaar oude 
zoon van Henrick Smif", nog een van diens kinderen op deze ongewijde plaats 
begraven is. De zoon van Smit overleed immers aan de pest en het is goed mo
gelijk, dat er daarna nog één of meer kinderen uit dit gezin aan deze besmette
lijke ziekte zijn overleden. Dit wordt des te aannemelijker als gelet wordt op 
het feit, dat Van Plo tijdens een van zijn sermoenen in de maand oktober in de 
O.L.V.-kerk publiek bekend maakte, dat er ten huize van Henrick Smit een 
vrouw gestorven was. Uit de suggestie van het stadsbestuur om op de plaats 
waar deze kinderen van Henrick Smit begraven liggen, nu ook de vrouw van 
Joachim Messenmaker te laten begraven, kan worden afgeleid, dat er in de 

48 OA 2260, fol. 6, 30 december 1567. 
49 Zie de brief van de raad aan Kuynretorff van 9 september 1567 op 170. 
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tweede helft van 1567 voor de 'afvalligen' binnen Kampen een soort nood
kerkhofje buiten de stad is ontstaan. Wie daar begraven worden, zijn ver
schoppelingen aan wie elke vorm van 'sepulturae honore' onthouden wordt. 
Zo weinig eervol is deze plaats dat een begrafenis daar voor het stadsbestuur 
gelijk staat met het begraven in het open veld of ergens langs een dijk. 

Van Plo verdwijnt november 1567, na nog geen vijf maanden in functie te 
zijn geweest. De contra-reformatorische onderpastoor heeft de bestaande 
kerk willen redden.^" Al vond hij in zijn streven het stadsbestuur vaak lijn
recht tegenover zich, zijn druk op de magistraat heeft de positie van de pro
testanten wel degelijk in ongunstige zin bemvloed. Op het tijdstip dat Van Plo 
vertrekt, zijn de gevolgen van zijn optreden duidelijk merkbaar. In Kampen 
heeft hij er welbewust op aangewerkt, dat vage grenslijnen steeds meer scher
pe scheidslijnen werden. Vooral door zijn toedoen werd Caspar Holstech én 
als rector én als prediker volledig uitgeschakeld. Wie in de Heilige-Geestkerk 
met Holstechs prediking sympathiseerden, hadden zich óf weer in het kerke
lijk gareel gevoegd óf zij kozen bewust voor een kerkelijk leven onder het 
kruis. De laatsten vergaderden in conventikelverband verder. Een voorganger 
daarin was Joachim Messenmaker. Deze prediker was geen vreemdeling van 
buitenaf. Het kerkelijk leven onder het kruis ontving leiding van een voorgan
ger die Kampenaar was." Waar deze voorging, klonk een gereformeerd ge
luid." 

3. De positie van de protestanten in ongunstige zin beïnvloed door het regime 
van Alva 

3.1. Politiek overzicht 
Landelijk bezien was voorjaar 1567 het verzet snel ingezakt. In april was 

Oranje naar de Dillenburg vertrokken. Margaretha kon aan de koning schrij
ven, dat overal de opstand voorbij was. In het noorden en oosten was stad
houder Aremberg de toestand weer meester. Uiterlijk lag het gewest Overijssel 
gehoorzamer dan ooit in de greep van de centrale regering. Filips, die het ho
gere en het lagere bestuur niet meer toevertrouwt aan personen met halfheid 
en concessiebereidheid, stuurt Alva om de Nederlanden voortaan met Spaanse 
hulp te laten regeren. Op 22 augustus 1567 rukt de IJzeren Hertog met een 
Spaans leger Brussel binnen. Met deze Spaanse interventie in de Nederlanden 

50 Voor het zicht op de bestaande kerk is het gedrag van conventualen en begijnen medebepa
lend Uit 1567 dateert het geval, waarbij een begijn van het St. Michielsklooster 'bij hoeren stief
vader een kyndt verworven' had Hoe de contra-reformatorische Van Plo over een dergelijk inci
dent heeft gedacht, wordt nergens vermeld, maar laat zich wel raden. OA 225, 17 november 1567. 
51 Zijn naam komt reeds in de stadsrekeningen van 1552 voor in verband met een order van drie 
dozijn 'speesiseren' die hij voor de stad gemaakt had. OA 426. In 1559 valt zijn naam opnieuw: 
'item betaelt Joachijm Messemaeker, van een iser an 't fentgen [venster] gecomen' OA 433 
52 Zijn woorden op 30 december 1567 ten overstaan van de raad waarvoor hij zich te verantwoor
den had, gesproken, getuigen daar van. 
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gaat de oprichting van een Raad van Beroerten gepaard.'^ Alva, die van dit 
Conseil des Troubles voorzitter is, stuurt zijn commissarissen de gewesten in. 
Na in oktober Margaretha te zijn opgevolgd, werkt Alva consequent naar het 
doel waarvoor hij gekomen was: doorvoering van het monarchistisch absolu
tisme en het herstel van de godsdienstige eenheid in exclusief roomse zin. Van 
concessies aan protestanten is geen sprake meer. Alva eist uitvoering van het 
program van de Contra-Reformatie, doorvoering van de decreten van Tren-
te'"*, volledige effectuering van de nieuwe bisdomregeling van 1559 en handha
ving van de koninklijke godsdienstplakkaten." Ook in Overijssel laat hij naar 
de troebelen van 1566 een onderzoek instellen. Als hoofdvergrijp voor dit ge
west wordt vastgesteld het verblijf van Jan Arentsz. te Kampen en het optre
den van de mandenmaker uit Alkmaar als hageprediker te Zwolle.'' 

Na de Spaanse nederlaag bij Heiligerlee, waar ook stadhouder Aremberg 
sneuvelt", trekt Alva persoonlijk naar het noorden. Nadat hij Lodewijk bij 
lemmingen verslagen heeft, doet hij op de terugtocht naar het zuiden op 5 au
gustus 1568 Kampen aan. Hij kan ervan verzekerd zijn, dat een onverdacht 
rooms-kathohek stadsbestuur hem verwelkomen zal. Reeds eerder, op 25 fe
bruari van dat jaar, had hij Groysbeeck naar de stad gestuurd. Deze plaatsver
vangende stadhouder stelde toen, in gezelschap van een vijftal leden van het 
college van kanselier en raden, namens Alva aan het stadsbestuur een bevel
schrift ter hand. Daarin deelde deze mee dat in veel steden in het verleden troe
belen ontstaan waren door beleidsfouten van de magistraten: 'Ende dat sulx 
groet deels oersake gewest were dat in den selven steden nyewichheden ende 
oproerten der religion halven to balder opgestaen sijn'. Alva wilde de stadsbe
sturen zuiveren van personen die volgens hem door lijdelijk toezien er de 

53 Deze rechtbank, een nieuwe centrale instelling, kreeg de opdracht allen te straffen die aan de 
troebelen van 1566 schuldig waren Met name de berechting van rebellie en ketterij vielen onder 
dit lichaam De landvoogd zelf was voorzitter, velde persoonlijk de vonnissen na het oordeel van 
ieder van de zeven leden te hebben gevraagd Via koninklijke commissarissen kwamen uit al de 17 
gewesten hiervoor de noodzakelijke gegevens bij de Raad binnen 
54 BIJ schrijven van 11 mei 1568 aan de Utrechtse synode zei hij in opdracht van de koning aan de 
aartsbisschop zijn krachtige steun toe bij de invoering van de decreten van Trente Verslagen van 
kerkvisitalien m het bisdom Utrecht uit de I6de eeuw, XIII De bedoeling van Alva's religiepro-
gram blijkt ook duidelijk uit een schrijven van de koning aan ridderschap en steden inzake het 
toestaan van een bede van 70 000 Carolusgulden 'Deur last ende bevel van [ ] onser Capitein 
Generael in dese onse erffnederlanden die hertoghe van Alva [ ] voergeholden is gewest, dat tot 
bewaernisse ende conservatie van die oprechte religie [ ] van deselve landen tegen die anschlae-
gen end practijcken van de ketters, oproerige, wederspenmgen ende rebelle ons airede soe voel ge-
cost hebbende Ende om voer den toecomenden tijt [ ] meerder inconvenient [ ] uth saken van 
de verleden troublen ende beroerten [ ] voer te comen' OA 2514, fol. 429, brief van de koning 
aan ridderschap en steden, november 1571 
55 Een enkel voorbeeld van hoe Alva's religieprogram het gewest en de stad Kampen raakte op 
de landdag van 14 januari 1568 werd een brief van Alva behandeld, waarin 'die van Campen ver-
maemnge gedaen van die Bulle van 't afflaet' OA 2513 
56 Schoengen, 'Overijssel tot de 17e eeuw in staatkundig en godsdienstig opzicht', 557 
57 De op 5 mei 1568 in de slag bij Heiligerlee gesneuvelde Aremberg wordt opgevolgd door Char
les de Brimeu, graaf van Megen, die reeds stadhouder van Gelderland was. 
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schuld van waren, dat de ketterij en de opstand zo snel om zich heen konden 
grijpen. Zij hadden zich door het peccatum omissionis, de zonde van verzuim, 
indirect schuldig gemaakt aan de troebelen en de ketterij. Alva achtte het no
dig dat ook in de IJsselsteden de raad zo zou worden gewijzigd, dat daarin al
leen zitting zouden hebben 'die men opentlick wust goede oprechte ende ca-
tholische personen te wesen.''* Het bevelschrift van de landvoogd was ondub
belzinnig en ernstig.^' Bij geconstateerde nalatigheid zou het stadsbestuur 
voortaan direct door de koning moeten worden benoemd. Tevens kreeg 
Groysbeeck opdracht alle namen van degenen die in de raad zitting hadden 
aan Alva te Brussel over te zenden. Op deze wijze had de landvoogd de greep 
van de centrale regering op het Kamper stadsbestuur verstevigd. Drie dagen na 
het bezoek van Groysbeeck ging er een brief van het stadsbestuur naar hem 
uit, die bestemd was voor Alva. Daarin werd deze uitgebreid ingelicht over de 
stand van zaken op het punt van de godsdienst ter plaatse. In de turbulente tijd 
waren er volgens de magistraat binnen Kampen 'giene beelden, altaeren, kerc-
ken, cloosteren oft eenige andere Goedshuysen gebroecken, beroeft, verdor
ven noch in eenigerwijse beschediget'. Ook zijn op geen enkele wijze geestelij
ken 'behindert oft gemolesteert'. Tot nog toe zijn 'alle godsdiensten ende olde 
gewoentelicke ceremoniën nae insettinge der hilliger catholischer kerken' 
steeds onderhouden geweest, 'sonder eenighe vernyewynge'.*" Het stadsbe
stuur verzwijgt hier dus het optreden van Caspar Holstech in de kerk van het 
Heilige-Geestgasthuis. De opzet van de brief is, dat Alva over Kampen tevre
den kan wezen. 

Mochten er toch beeldenstormers uit andere plaatsen Kampen zijn binnen
gekomen, na 6 maart is de stad voor hen verboden gebied. De raad laat dit per 
publicatie weten. Wie hen herbergt, zal worden gestraft.*' 

Als Alva op 5 augustus met groot gevolg in de stad verschijnt, bezoekt hij de 

58 OA 2513, fol 377, 378, 25 februari 1568 Na Alva's komst in de Nederlanden verdwenen de 
volgende magistraten uit de raad Geert Crachtsz (overleden), Evert van den Vene (overleden), 
Rutger Hudde (die in 1572 gedurende het bewind van Van den Berg voor korte tijd terugkeerde, 
maar tijdens de Rooms Katholieke Restauratie opnieuw werd uitgerangeerd tot aan de definitieve 
overgang van de stad naar staatse zijde) In de raad verschenen nieuw Gerbrant ten Bussche, 
Henric van Ens, Carl Knoppen (tijdens het korte bewind van Van den Berg verdween hij uit de 
raad, maar tijdens de periode van de Rooms-Katholieke Restauratie keerde hij terug Na de defi
nitieve overgang van de stad naar staatse zijde wordt hij in 1580 uit de stad gezet), Hugo van den 
Gruythuys (tijdens het bewind van Van den Berg voor korte tijd uit het stadsbestuur verwijderd, 
maar keerde tijdens de Rooms-Katholieke Restauratie tot aan zijn overlijden in 1576 terug) en 
Jasper van Breda (tijdens het bewind van Van den Berg werd hij uit het stadsbestuur gezet) OA 
22, fol 95; OA 282 Deze magistraatswijziging hield een versteviging van Alva's greep op het 
stadsbestuur in 
59 'ende van onsentwegen den Raeden gantz ernstlycken aenseght ende bevelt' Groysbeeck kreeg 
van Alva opdracht 'dat ghij gantz vlietich daerop een insehens hebbet ende draiget ende daeran 
siyt dat sullicx alzoe onsuymlick nageleft wordde' Brief van Alva aan Groysbeeck, 31 jan 1568 
Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 64 
60 OA 225, fol 29, 28 februari 1568 
61 OA243,fo 6v ,6 maart 1568 Ditverbod wordt op 27 maart 1569 herhaald OA243, fol. 12r. 
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Buitenkerk en de Bovenkerk. In het portaal van de laatstgenoemde kerk valt 
zijn oog op een heiligenbeeld waaraan een been ontbreekt. Als legeraanvoer
der Noircarmes opmerkt, dat daar heiligschenners bezig geweest zijn, zegt het 
stadsbestuur, dat er in 1566 geen beeldenstorm heeft plaatsgevonden, dat er 
geen mis voor overledenen is overgeslagen, dat er geen vigilien of andere ker
kelijke diensten opgeschort zijn geweest en dat er geen prediking van protes
tanten heeft plaatsgevonden. Feitelijk slaat dit alleen op de diensten in de Bo
venkerk en in de Buitenkerk. Het optreden van Caspar Holstech in de kerk 
van het Heilige-Geestgasthuis wordt opnieuw verdoezeld. Na het bijwonen 
van een mis in de kerk van de Minderbroeders, verlaat Alva de volgende dag 
de stad. Kampen staat op godsdienstig gebied niet slecht bij hem aangeschre
ven. Want als de landvoogd vertrokken is, laat Noircarmes het stadsbestuur 
weten, dat Alva op hun verzoek een vendel soldaten uit de stad terug zal trek
ken. Reeds 8 augustus verlaat het vendel Duitse soldaten onder overste Frede-
ricman de stad. De legeroverste zelf was hierbij tot bemiddelen bereid geweest, 
'wetende die guede voersichte ende debvoiren [verplichtingen] die geschiet bin
nen in de voerseiden stadt durende den troubelen omme te beletten die predi
ken ende vernielingen der kercken'.*^ Het beletten van dergelijke prediking 
doelde op de prediking van Jan Arentsz. Dit blijkt uit een tafelgesprek op 4 
augustus 1568 gehouden ten huize van schepen Henric van Ens. Aan dit ge
sprek namen vier stadsgezanten deel die vlak voor de komst van Alva, de stad
houder welkom hadden geheten. De deputaten hadden hem bij die gelegenheid 
meegedeeld: 'ende ghiene veranderinge geschiet, geene ceremoniën achtergela
ten. Ende woe die predicatie van Jan Arentssn. corvemaker verstuert is gewor
den. Ende die predicant uth der stadt gebannen'." Het stadsbestuur had de 
prediking van Jan Arentsz. tot nog toe verzwegen. Vlak voor de komst van 
Alva, slechts een enkele dag daarvoor, wordt de prediking van de mandema
ker bij de stadhouder ter sprake gebracht, onder uitvoerige mededeling dat het 
stadsbestuur deze hageprediking binnen de stad ondubbelzinnig heeft veroor
deeld. 

De druk van Alva's regime nam voortdurend toe. Begin maart 1569 vaardig
de de landvoogd een plakkaat uit waardoor het verboden werd om jeugd aan 
buitenlandse hogescholen, Rome uitgezonderd, te laten studeren. Ook moch
ten jongeren beneden de twintig jaar niet meer naar het buitenland om daar 

62 OA 22, fol 71, 1 aug 1568; OA 2513, 5 en 6 aug 1568. Eind maart 1571 legert Alva opnieuw 
troepen in de stad De Spaanse ruiters onder bevel van Don Pedro d'Acuno traden 'seer moetwil-
lig' tegen de burgerij op. 'Ende de borgers moesten haer oock wekelick[s] servitien geven, boven 
dat sij de beste camers en bedden innamen' Nagge, Historie van Overijssel, II, 388. De stad be
klaagt zich hierover bij de president van de Raad van State, bij Barlaymont en bij de stadhouder 
Het garnizoen verlaat 29 oktober 1571 de stad, mede op grond van gelijksoortig motief als door 
de magistraat in 1568 gebruikt was' De raad herinnert er opnieuw aan, dat ze 'in tijden der verle-
denen turbulen gantz ghiene innovatie van predicatie ofte andere dergelijcke' heeft toegestaan. 
'Dan dat wij allen vlijt angewendet hebben om alle nyeuwicheit toe beletten'. OA 225, 27 april, 
respectievelijk 10 mei 1571; OA 2413, vergelijk ook OA 2514, fol. 158, 8 april 1571. 
63 OA 2513, fol. 412, 413, 4 augustus 1568. 
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koopmanschap en vreemde talen te leren.*^ Want door allerlei buitenlandse 
contacten werden de jongelui 'verdorven ende gecorrumpeert [...] in opinien 
daeruyt veele meerckelicke inconvenienten spruyten, ja oick ketterijen, secten 
ende dwalingen [...] gansselicken verscheyden van de onderdanicheyt der Hey-
liger Catolicker ende Roomscher Kercke'. Hoofdmotief van dit verbod was 
het tegengaan van ketterij. Dit blijkt uit een brief van Alva aan stadhouder Me-
gen op 5 mei 1570: 'Quumque adolescentes viginti annis minores in exteras et 
haeresibus infectas regiones missi, de facili ea ibi jaciant fundamenta, quae 
domum reversi retineant, ac difficulter deponant, prudenter Reg. Majest. de-
crevit interdicere ne tales peregre mittantur'.' ' Deze kwestie, die het gehele ge
west raakte'*, speelde ook te Kampen, want op 17 augustus 1570 leggen raads
leden aan de stadhouder een verzoekschrift voor betreffende een student te 
Keulen 'als nemptlick om sijn studium voorts to Coin te moegen continueren'. 
De stadhouder zegt toe dit met Alva te zullen bespreken.*^ 

Tegen het Alva-regime valt van de zijde van het stadsbestuur passief verzet 
te constateren. Als commissaris Quarré zomer 1569 namens de koning in de 
stad verschijnt om er een onderzoek naar de troebelen van 1566 m te stellen**, 
blijkt dit duidelijk. De commissaris legt zijn lastbrief over en begint zijn on
derzoek door de leden van de raad voor zich te laten verschijnen. Hij onder
vraagt een aantal notabelen, leden van de geestelijkheid en diverse andere in-

64 Tekst en plakkaat in Groot placaat en charterboek van Vriesland, III, 764 
65 Revius, Daventnae Illustratae Libri Sex, 421. De reden van deze maatregel is dus duidelijk De 
jeugd beneden de twintig zou, als ze naar buitenlandse, door ketterijen geïnfecteerde streken ge
stuurd worden, gemakkelijk de fundamenten van de dwalingen aan kunnen nemen Deze dwalin
gen zullen ze, als ze weer thuis zijn, bij zich houden en er moeilijk afstand van kunnen doen 
Daarom heeft de koning zich genoodzaakt gezien dit uitzenden van de jeugd te verbieden 
66 Gewestelijke oppositie blijkt uit herhaalde verzoeken om uitstel van publiceren en uit een Ver
toog van ridderschap en steden in mei 1570 Dit alles was tevergeefs Om alsnog opheffing van het 
verbod te verkrijgen, legden ridderschap en steden aan Alva de belofte over, dat de verantwoorde
lijke autoriteiten 'mit allen vliten' er bij de ouders op zouden toezien, dat deze hun kinderen naar 
zulke 'gueden luyden schicken, dat sie voortan in der gehoirsam der catholischer kercken blijven 
und met giener boesen opinien oft secte geinfectiert sullen werden' De landvoogd was echter niet 
te vermurwen OA2514, fol 70-85 
67 OA 2514, fol 98, 99, 107, 17 aug 1570 Ten aanzien van de koopmansjeugd voert de centrale 
regering in Brussel een beleid waardoor de handelsmogelijkheden van de stad worden bemoeilijkt 
Vanouds trok Kamper jeugd naar buitenlandse handelssteden om er het koopmanschap en vreem
de talen te leren Dit oude gebruik van uitzending IS reeds in 1417 aanwijsbaar 'Dat [ ] sunder-
lingen Hollanders, Zelanders unde borgers van Campen, dagelyx Lijflande myt groter kopen-
schap versoken, unde ok eren kinderen unde neven dar don de sprake leren' Rijpma, De ontwik
kelingsgang van Kampen, 29 Voor een handelsstad als Kampen betekent het plakkaat uit Brussel 
een verkorting van het recht dat de stad als lid van de Hanze bezat 
68 Met de oprichting van de Raad van Beroerten ging de benoeming gepaard van commissarissen 
die naar de diverse gewesten afgevaardigd werden, om bij de stedelijke besturen navraag te doen 
naar wat m 1566 was voorgevallen met name op het stuk van de religie en naar wat de verantwoor
delijke autoriteiten hadden gedaan om dit te voorkomen en te bestraffen De commissaris door 
Alva met het onderzoek in Overijssel belast, was Charles Quarre Revius, Daventnae Illustratae 
Libri Sex, 404 
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gezetenen. Allen moeten onder ede bekendmaken wie zich in 1566 te Kampen 
tegen de koninklijke plakkaten hadden verzet, wie zich aan de bestaande gods
dienst hadden vergrepen, wie conventikels hadden bijgewoond, wie nieuwe le
raars hadden gehuisvest en wie verboden boeken hadden gelezen. Ook vraagt 
hij alle namen op van de mensen die in 1566 in de raad zitting hadden.'' Over 
de inhoudelijke kant van dit onderzoek is helaas niets bewaard gebleven dan 
het reeds vermelde gegeven over het verblijf van hageprediker Jan Arentsz. 
Duidelijk is dat het stadsbestuur zich in 1566 voldoende had ingedekt. Protes
tantse prediking had in openbare erediensten nooit officieel de ruimte gekre
gen. Dat aan Caspar Holstech de vrijheid was verleend om naar eigen cons-
ciëntie te preken, was nergens in een officieel stuk als prediking naar de Augs-
burgse Confessie vastgelegd. En al werd het verblijf van conventikelpredikant 
en hageprediker Jan Arentsz. zelfs als het hoofdvergrijp voor het gehele ge
west aangemerkt, het stadsbestuur had hem in genoemd jaar tot twee keer toe 
de toegang tot de stad ontzegd. Anders dan in Deventer en Zwolle heeft de 
burgerij in Kampen dan ook geen echt nadelige gevolgen van het onderzoek 
van Quarré ondervonden. Wel zag het stadsbestuur het onderzoek als een in
breuk op de rechten en de vrijheid van de stad. Ze staat het onderzoek dan ook 
slechts onder uitdrukkelijk protest toe. Ook Zwolle en Deventer bieden passief 
verzet. 

Op voorstel van Kampen doet een deputatie van ridderschap en steden bij 
de stadhouder beklag. Deze klacht mag echter niet worden gezien als een ui
ting van enige sympathie met de aanhangers van het nieuwe: 'nyet dat men den 
boesen begeerde voer te staen, dan dat die voer hoeren ordinaris richter ange-
sproken ende nae behoer gestraft mochten worden'.™ Over de ingediende 
klacht betreffende inbreuk op stedelijke en gewestelijke rechten krijgt men als 
antwoord, dat in gevallen van gekwetste majesteit alle voorrechten en vrijhe
den ophouden, 'want men to Hove verstonde, dat alle privilegiën in Crimene 
Laesae Maiestatis cessierden [buiten werking gesteld]'.'" Het standpunt van 
Alva is, dat dit gerechtelijk onderzoek van de centrale regering gewettigd is, 
daar het een ingrijpen betreft in kwesties van 'laesae majestatis divinae et 
humanae'. Ten overstaan van een kritisch gewest en stadsbestuur hanteert de 
landvoogd deze onderscheiding in crimen laesae majestatis divinae et huma-
nae zeer bewust. Zijn visie in de kwestie van de berechting van ketters was on
derdeel van de rechtshervorming die de centrale regering voor ogen stond. Een 
algemeen recht dat voor alle onderdanen zou gelden, kon de omvorming van 
de 17 Nederlandse gewesten tot een eenheidsstaat met Brussel als hoofdstad, 
versterken. Voor een groot deel van dat recht, namelijk het gebied van straf-
en strafprocesrecht, vond codificatie plaats in de zogenaamde Criminele Or-
donnantiën van 1570. Deze bevatten een aantal bepalingen inzake de geloofs-

69 Moulin, Historische Kamper Kronijk, II, 41. 
70 OA2514, fol. 16, 15 juli 1569. 
71 Alva laat dit het gewest op 19 september 1569 schriftelijk weten. OA 2514, fol. 19. 
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vervolging''^, waardoor de mogelijkheid van gerechtelijke vervolging in ge
loofszaken door de centrale overheid werd vergroot. Daarmee was de hervor
ming van het recht, met name het strafrecht, behalve aan het streven naar 
staatkundige eenheid ook dienstbaar aan het ideaal van de ene roomse gods
dienst. Heresie werd hierbij als vorm van majesteitsschennis binnen het gewo
ne strafrecht van de Criminele Ordonnantien gebracht. Dit gebeurde met be
hulp van het Romeinse recht, dat voor de Ordonnantien de onderbouw vorm
de. In dit recht werd binnen het misdrijf van majesteitsschennis onderscheiden 
tussen een misdrijf van schennis van de goddelijke majesteit en een misdrijf 
van schennis van de wereldlijke majesteit. Zodoende viel ketterij als religieuze 
criminaliteit binnen het gewone strafrecht." In Overijssel werden deze Or
donnantien op de criminele justitie afgekondigd op 5 juli 1570, vier dagen later 
gevolgd door de erbij horende Ordonnantie op de stijl van procederen in cri
minele zaken.''* 

Het opnemen van ketterplakkaten in de Ordonnantien met het doel alle van 
de erkende leer afwijkende opvattingen te bestrijden, riep in Overijssel echter 
grote weerstanden op." Aan gewestelijk verzet gaf Alva echter geen enkele 
ruimte. Via de stadhouder beveelt hij 21 november 1570 onmiddellijke pubh-
catie ervan.'* Kampen gaat eerst op 17 december 1570 onder uitdrukkelijk pro
test tot afkondiging over. Inmiddels is reeds een gewestelijke deputatie naar 
Brussel onderweg, waarop nog enkele missies volgen. De IJsselsteden stonden 
op het stedelijk privilege van criminele jurisdictie ten aanzien van burgers en 
vreemden die van ketterij worden verdacht. De Ordonnantien betekenden in
breuk op het recht dat van ketterij verdachten voor de Kamper schepenrecht-
bank moesten worden gedaagd. Nadrukkelijk staat dit recht aangegeven in 
een instructie bestemd voor gedeputeerden van de Overijsselse Staten die op 10 
mei 1571 naar Brussel reizen: 'Ende dat die drie Steden Deventer, Campen 
ende Swolle [...] binnen den steden ende oere vrijheit alleene den antast ende 
die vollenkomene iudicatuer ende jurisdictie hebben in alle crimineel saken, 
soe wal van crimen laesaeMaiestatisdivinaeet humanae [...] nyet alleene over 
den burgeren ende ingesetenen der steden, maer oick over den vremden ...'. 
De oppositie tegen de ketterwetten krijgt een toespitsing op het punt van de 
confiscatie der goederen van overtreders der godsdienstwetten. De Criminele 
Ordonnantien bepaalden dat de goederen van zulke criminelen ten behoeve 
van de landsheer moeten worden geconfisceerd. De stad staat echter op het 
recht, dat niemands goederen binnen de stad kunnen worden geconfisceerd. 
Zelfs als iemand vanwege heresie werd verbannen, bleven toch steeds diens 

72 Namelijk de artikelen 62, 63, 66 en 75 en in samenhang hiermee ook artikel 60 van de Or
donnantie op de stijl van procederen. 
73 Van de Vrugt, De criminele Ordonnantien van 1570, 16, 17. 
74 Overijsselsche Plakkalenlijst, 49. 
75 Nanninga Uitterdijk, 'De invoering van de Crimineele Ordonnantien', 315-361, Nagge, His
torie van Overijssel, II, 379-387. 
76 OA2514, fol 118, 127. 
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goederen aan zijn erfgenamen. De landsheer wilde van een dergelijk privilege 
niets weten. Het officiële antwoord uit Brussel was: 'Sijne Exell. verclaert [...] 
bij welcken nyet en kan noch mach verstaen worden dat die ondersaten des 
Landes van Overijssel sullen vrij sijn van confiscatien in crimine laesaeMajes-
tatis divinae et humanae, oft misdoende tegens die placcaten ende ordinancien 
Co.Ma. op 't stuck van religie gemaeckt'.^' 

3.2. Boekencensuur 
Onder Alva stemt het stadsbestuur zijn houding inzake verboden boeken di

recter af op het centraHstisch-absolutistisch regime. Dit blijkt als een jaar na 
de verbanning van drukker Peter Warnersz. diens zoon Berendt Pe/ersz. be
schuldigd wordt van het drukken van een drietal pamfletten 'verboden [...] 
schandaleus ende onliedbaar'. Trad het stadsbestuur in de rechtszaak van Pe
ter nog sterk vertragend in de procesgang op, een jaar later grijpt men direct 
in. Dit gebeurt zodra de raadsman van de koning de zaak van Berendt in Kam
pen aanhangig maakt. De raadsman zelf was niet eerder dan na 3 december op 
de hoogte gebracht. Eerst daarna heeft hij bij het Kamper stadsbestuur de 
zaak aan de orde kunnen stellen. Toch is reeds op 8 december het proces tegen 
Berendt Petersz. in volle gang. Al loopt voor de drukker de zaak goed aF*, de 
snelheid waarmee het stadsbestuur het proces opent, toont dat de centrale re
gering een verstevigde greep op het stadsbestuur heeft. 

Volgzaamheid blijkt ook, als in november 1568 de plaatsvervangende stad
houder Groysbeeck het stadsbestuur een bevelschrift zendt om 'allen den 
prenters ende boeckverkopers binnen dessen stadt op 't vlitichste doen onder
vragen ende hoer druckerien ondersoecken oft sie oyck eenige derselver famo-
se libellen oft boecxkens gedruckt, gekoft, offte verkoft hadden'. De magi
straat laat hem op 26 november weten, dat zijn bevel is uitgevoerd. Meege
deeld wordt, dat bij de drukkers niets ongeregelds kon worden bespeurd.™ En 
enige maanden later, op 15 januari 1569, berichten de drie IJsselsteden geza
menlijk, dat ze op 19 december het koninklijk plakkaat tegen dergelijke ver
boden boeken en libellen hebben gepubliceerd. Dat ze ook 'allen vlijth und 
schuldigen devoer [plicht] bij den boeckdruckeren und anders' hebben gedaan 
in het onderzoeken van al dergelijke boeken en geschriften 'und die auctoren 
offt saijers van dien, dan giene gevonden'.*" 

77 Segment uit OA 2514, fol. 191-193, 1 juni 1571. 
78 Berendt weet zich vrij te pleiten Zijn lettertypen verschillen van de drukletters die voor de sus
pecte liederen waren gebruikt De raad laat hem daarop gaan met de waarschuwing, in de toe
komst zoiets nooit te proberen. Stukken betreffende het onderzoek naar de drukker van drie 'fa-
mose' liederen. OA 2259 
79 Zowel de zinsnede uit het bevelschrift van Groysbeeck als de mededeling van het stadsbestuur 
in OA 225, fol 101, 26 november 1568 
80 Brief van Deventer, Zwolle en Kampen aan Alva, 15 jan. 1569. Brief in het Rijksarchief te 
Brussel, geciteerd naar De Hullu, 'Bijdiage tot de geschiedenis der hervorming te Deventer', 30, 
188. 
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Voorjaar 1570 wordt in de stad een koninklijk plakkaat gepubliceerd waar
in staat, dat binnen drie maanden 'gereprobieerde ende verboedene boecken 
verbrandt' zullen moeten worden.*' Deze ingrijpende publicatie vindt in alle 
drie de IJsselsteden na gedegen vooroverleg te Windesheim, op hetzelfde tijd
stip plaats.*^ Directe oorzaak van de publicatie is het bevel van de koning die 
met een uitbreiding van regeringswege, de Index Expurgatorius, de Index van 
het concilie van Trente voor zijn landen van kracht had verklaard. Ook de drie 
IJsselsteden moesten toezien dat verdachte boeken ter plaatse door een visita
tor werden nagezien en waar nodig gecorrigeerd.*' Zo werd de Kamper burge
rij per publicatie van 30 april 1570 opgeroepen om binnen drie maanden de 
daarvoor in aanmerking komende werken op het stadhuis te bezorgen. De ver
beterde exemplaren zouden, voorzien van een handtekening van de corrector, 
weer aan de eigenaars worden teruggegeven. Op de Index Expurgatorius van 
1570 komen een aantal te Kampen gedrukte uitgaven voor: 

Het boekje van de Kamper drukker Jan Jansen dat in 1566 was uitgegeven: 
'Een stichtelycke ende scriftelycke Onderrichtinghe van dat doopsel ende 
Avontmael Christi Jesu: seer nut nu ter tijt voor alle slechte menschen. Ghe-
druckt te Campen in de Hofstraete'. 

Verder meerdere uitgaven gedrukt 'In den Witten Valck' door Peter War-
nersz. Behalve het werk waarvoor hij in 1566 tot gevangenschap werd veroor
deeld*", ook een boekje getiteld 'Sterf-boecken inholdende voor desiecken tot 
die berijdinghe des doots, ghecopuleert uuijt der heijligher scriftueren ...'. 
Auteur van dit werkje was heer Matthijs Lenaertsz., kapelaan uit Veere. Het 
vervolg van de breedvoerige titel van het 'Sterf-boecken' geeft aanwijzingen 
waarom het werk op de Index werd geplaatst: "In quo continetur sequens arti-
culus: 1st saecke dat ghij bekent dat ghij der sondaren een sijt, ende betrout 
dat Christus ghestorven is voor uwen sonden soo heeft Christus alle uwe sou
den op hem ghenomen, ende heeft daervoor soo volcomelijck voldaen, dat 
ghij daer voor niet doen en derft'. De Index Expurgatorius bevat ook een ver-

81 'Het mandement Con.Mat. unses alregenedichsten heren, angaende die boecken die bij den 
catalogum in 't heilich concilium generael, lestmael geholden binnen der stadt Trente, geraempt, 
unde den appendicem, ter ordinatie van sijne Majesteit gemaekt, gereprobiert ende verboeden 
sijn, is gepubliciert upten XXXen aprilis 1570'. OA 243, fol. 15, 16 v. . 
82 OA 2514, fol. 76, 27 mei 1570; OA 443, reyse ende boedeloen, 22 april 1570: 'van 't catalogo 
der verboedener boecken'. 
83 Begin 1562 werden er door het concilie deputaten benoemd ter revisie van een reeds bestaande 
Index. Bij bul Dominici gregis van 24 maart 1564 werd de Trentse Index Librorum Prohibitorum 
openbaar gemaakt. Jedin, Handbuch derKirchengeschichte, IV, 518. Op last van de koning werd 
deze kerkelijke Index vervolgens van een appendix voorzien en voor de Nederlanden van kracht 
verklaard. Sepp, Verboden Lectuur, 159-261, de Appendix van Alva. Verboden boeken moesten 
worden verbrand. Minder verdachte werken moesten worden gezuiverd. Uit de laatste categorie 
moesten verdachte passages worden geschrapt. Met dat doel werd door de centrale regering een 
Index Expurgatorius samengesteld. Om deze boekencensuur in de Nederlanden uit te voeren, wer
den (aarts)bisschoppen, hogescholen en stadsbesturen aangeschreven. 
84 Zie voor drukker Peter Warnersz. ook onderdeel A.l van dit hoofdstuk en hoofdstuk 3, on
derdeel 2, 136-137. 
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bod op een bij Peter Warnersz. verschenen vertaling van 'De Testamenten 
der XIIPatriarchen'. Een bij Peter Warnersz. gedrukte ongedateerde uitgave 
Dat Boeck Jesus Syrach, Ecclesiasticus, tevens Salomons ghebet bevattend, 
werd in 1570 eveneens op de Index geplaatst. Dit geldt ook van de bij hem 
uitgebrachte vertaling uit het Hebreeuws van Die soeven Psalmen des ko-
nincklicken propheten Davids, die men noemt der penitentiën door Joannes 
Campensis. Gedeeltelijk verboden werd zijn uitgave van Miles Christianus 
van Erasmus. Volledigheidshalve vermelden we hier ook nog de 'In den Wit
ten Valck' gedrukte samenspreking op rijm uit 1558, 'Een seer troestelicke 
dialogus; ofte Tsaemenspreeckinge van twee persoonagien', die ook al eerder 
verboden was. 

Uit de drukkerij en boekhandel van Peter Warnersz., na zijn vlucht uit 
Kampen beheerd door Femme Petersz., werden in 1570 45 Erasmiana bij het 
stadsbestuur ingeleverd. Gezien het feit, dat dergelijke werken bij anderen 
werden ingehouden, kan worden aangenomen dat de meeste van de 45 werken 
uit de boekhandel van Femme Petersz. niet weer zullen zijn vrijgegeven. 

Ook een door Berendt Petersz. gedrukt gebedenboek wordt vermeld op de 
Index Expurgatorius: 'Een nieuwe Christelyck Bedeboeck, uuyt den ouden 
leeraars der kercken, als Augusimo, Ambrosio, Cypriano, Cyrillo, Bernardo, 
te samen ghebracht, in alderley aenvechtingen ende nooden te beden dienste-
lyck ende costelyck', samen met 'Noch een Christelyck overdencken des lij-
dens ons Heeren ende Heijlants Jesu Christi'. z.j. Uit de drukkerij van Be
rendt Petersz. wordt verder een groot aantal van de 22 ingeleverde Erasmiana 
ingehouden.*' 

Twee weken voor het aflopen van de inlevertermijn volgt bij publicatie van 
19 juli een herhaalde oproep, opdat 'een yder sich alnoch daernae sal regulie
ren ende die boecken [...] sal brengen bij den gerichte, daernae sich een yder 
moeten weten to richten, tot vermijdinge der penen, in den placcate begre
pen'.*' Op 19 december weet de raad aan Alva te berichten, dat het koninklijk 
plakkaat is gepubliceerd en dat diverse kloosters, priesters en burgers boeken 
ter zuivering aangeboden hebben.*' 

De lijst van de ter beoordeling ingeleverde boeken is indrukwekkend.** Meer 
dan dertig grotere en kleinere bibliotheken zijn in deze zuiveringsactie betrok
ken geweest, waaronder de librije van de St. Nicolaaskerk, de bibliotheek van 
de pastoor, die van diverse priesters, meerdere kloosterbibliotheken, de biblio
theek van de rector van de Latijnse School, die van de drukkerij van de ver
bannen Peter Warnersz. en die van diens zoon Berendt Petersz., de bibliothe
ken van de raadsleden Arent toe Boecop en Coenraet van der Vecht. Binnen 

85 Sepp, Verboden Lectuur, 40, 41, 47, 57, 213, 230, 242, 249, 252, 253, 258. 
86 OA243, fol. 16 v., 19 juli 1570. 
87 OA 225, fol. 214, 19 december 1570. 
88 De lijst werd gepubliceerd door Nanninga Uitterdijk onder de titel 'Een kijkje in de bibliothe
ken te Kampen, 1570.', 306-345. 
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twee weken na de oproep van 19 juli 1570 worden 446 verdachte*' werken in de 
Schepenkapel van het raadhuis afgeleverd. Hieronder bevinden zich behalve 
Griekse, Latijnse en Hebreeuwse bijbeluitgaven ook allerlei parafrasen, com
mentaren, artes praedicandi, homiliën, sermoenen en meditaties. Het betreft 
werken van de schrijvers Agricola, Ambrosius, Athanasius, Augustinus, Alge
rus, Basilius, Cato, Chrysostomus, Cicero, Cyprianus, Erasmus, Eusebius, 
Fabri, Guitmundus, Hiëronymus, Holstech, Hylarius, Lanfranck, Melanch-
ton, Gregorius van Nazianze, Oecolampadius, Origenes, Osiander, Ovidius, 
Paschasius, Rufinus, Schoeperus, Faber Stapulensis, Tauler, Theofylactus, 
Vergilius en Wild. 

De auteur Theofylactus komt veel voor. Diverse kloosters, priesters, de pas
toor en een raadslid leveren het in hun ogen verdacht exegetisch werk van deze 
Bulgaarse aartsbisschop uit de 1 Ie eeuw in.*" 

Opvallend hoog is het aantal werken geschreven of uitgegeven en/of inge
leid door Erasmus. In totaal worden op de lijst 246 exemplaren aangetroffen 
waaraan zijn naam verbonden is, verspreid over vrijwel alle betrokken biblio
theken. Zo wordt diens tractaat De contemptu mundi, geschreven als lof op 
het monnikenleven, maar met een inleiding en slothoofdstuk gericht tegen de 
monniken, in het St. Brigittenklooster gelezen. In de boekwinkel van Femme 
Petersz. is dit werk te koop. Ook is het in de drukkerij van Berendt Petersz. 
aanwezig. Bij Femme Petersz. staat verder Enchiridion militis christiani. Dit 
werk, waarin Erasmus tegen overschatting van kerkelijke ceremoniën en tegen 
veruitwendiging van het geloofsleven waarschuwt, wordt ook aangetroffen bij 
particulieren thuis. Daar komt men ook het reeds eerder besproken" werk 
Passio Domini nostri Jesu Christi Secundum Quatuor Evangelistas van de in
middels totaal uitgerangeerde rector Caspar Holstech tegen. De nieuwe rector, 
Thomas Chytropoeus, levert een aantal werken van Erasmus in: Liber de 
conscribendis epistolis cum epitome Heghendorphini; Adagia; De civilitate 
morum. Verder enkele klassieke werken voorzien van aantekeningen van Er
asmus, onder meer Libri officiorum Ciceronis en Cathonis disticha. Tevens 
legt hij een Grieks Nieuwe Testament van Erasmus en een Grieks lexicon over. 
Gezien een aantal andere titels op de boekenlijst van de rector is het zeer waar
schijnlijk, dat al deze door hem ingeleverde werken samenhingen met het te 
zuiveren onderwijs aan de Latijnse School: Christliche sunder schones unde 
Catholisch Betbuechlin für alt und jungh, 'ein katholisches Gebetsbuch, das 
mehr als die Halfte seines Bestandes evangelischen Quellen entnommen hat''^; 

89 De werken worden in de lijst aangeduid als: libri aliquo modo suspecti; purgandi libri; libri 
corrigendi. 
90 Meermalen: 'Item Theophilacti Archiëpiscopi Bulgariae'. Theolfylactus was een middeleeuws 
exegeet van vooral het Nieuwe Testament. De Heilige Schrift draagt volgens hem de naam Evan
gelie, 'weil dasselbe von Heilsgütern handelt, die wir uns nicht durch eigene Anstrengung erarbei-
ten, sondern aus göttlicher Gnade und Philanthropic empfangen'. RE, XIX, 673. 
91 Zie hoofdstuk 3, onderdeel 3.2.1, 147-150. 
92 Het betreft een latere druk (Mainz 1567) van het werk van franciscaan Johan Wild (Johannes 
Ferus). Klaiber, Katholische Kontroverstheologen und Reformer des 16. Jahrhunderls, 301. De 
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Ein Christlicher rainer ungefelschter Catechismus fur die Jugent, waarvoor de 
auteur 'avait même emprunté quelques phrases au petit catéchisme de Lu
ther''' en Ein nutzUch Bichtbuchlin, waarin de schrijver 'insistait surtout sur 
ce point que nos oeuvres satisfactoires n'ont de valeur que par les merits de la 
passion de Notre Seigneur""*. AI behoort het Grieks niet tot het officiële stan
daardpakket, gezien een deel van de door Chytropoeus ingeleverde boeken, is 
het niet onwaarschijnlijk dat de rector in zijn onderwijs kennis van het Grieks 
en van het Griekse Nieuwe Testament heeft bijgebracht." 

In de zuiveringsactie komt een strakker magistraatsbeleid op het punt van 
de boekencensuur tot uiting. Werken die voorheen toelaatbaar werden geacht, 
ja zelfs op stadskosten aangeschaft, blijken in 1570 voor verdacht te worden 
gehouden. Zo werd in 1556 door de magistraat voor de Schepenkapel een pa
rafrase van Erasmus op de Evangeliën en de Brieven aangeschaft. Bij de zuive-
rmg van 1570 wordt hetzelfde werk, afkomstig uit de pastoorsbibliotheek, na 
inlevering niet meer teruggegeven omdat het suspect is ." 

Dat in deze zuivering een werk uit de pastoorsbibliotheek na controle wordt 
achtergehouden, betekent echter niet dat de pastoor zelf een verdachte koers 
volgt. Het parochiehoofd is namelijk persoonlijk als corrector bij het project 
ingeschakeld geweest. Een groot deel van de gedeponeerde werken werd nog 
hetzelfde jaar teruggegeven. Op de lijst zijn deze van een kruisje voorzien.'^ 
Een ander gedeelte werd echter pas in de loop van de maanden januari - maart 
1572 vrijgegeven op voorwaarde, dat de eigenaars deze exemplaren ter correc
tie aan de pastoor ter inzage zouden geven. Zo verklaart een inleveraar: 'au-

aangenaalde typering van het werk is van Schulz, 'Gebetsbucher lil', 113 Over de auteur ver
meldt Kellner \n AUgememe DeutscheBiographie, VI, 721 'Die Lehren der Reformatoren bheben 
nicht ohne Einfluss auf ihn und er gesteht selbst "aus dem Unrathe der Neuerer zuweilen eine 
Perle ausgegraben zu haben" ' 
93 Een herdruk uit 1563 van het in 1551 door Johan Fabn (Schmidt/Cussius) von Heilbron ge
schreven werk De aangehaalde karakteristiek is van Coulon, DThC, V-2, 2056 Dat de betreffen
de Catechismus inderdaad voor schoolcatechese bestemd was, bhjkt uit de aanhef van het werk 
zelf 'An die christenlichen Leerer und Schulmaister' Moufang, Katholtsche Katechismen, 415, 
waar een met aantekeningen voorziene integrale tekst van het 56 biz tellende werk wordt gegeven 
(415 566). 
94 Het betreft een latere druk (1563) van een werk van dezelfde Johan Fabn. De aangehaalde ka
rakteristiek IS van Coulon, DThC, V 2, 2056 
95 Dat het Grieks sinds de doorvoering van de Reformatie officieel op het lesprogramma voor
komt, Staat vast. OA 306, fol 181, Docendi disdendique methodus in schola Campensi, 19 okto
ber 1587 Ook OA 2305, Ordonnantie op de Latijnse School 1555-1557, met reglementen, lesroos-
ters en brieven van 1587-1801, bijv het Concept van de School Ordeninghe, 12. 'de erste beginse
len van de Gneksche Grammatica'; 'De Grieksche Grammatica', 'Fabulae Aesopi in Gnex'; 'No
vum Testamentum Graeci wat naeder wytgelegt' 
96 Vergelijk hiervoor de volgende archivalia 'Item betaelt pro paraphrasibus Erasmi in Evange
liën et Epistulas gecomen boven in den Schepen Capelle' (OA 430, Stadsrekeningen over 1556, 
rubriek 'allerhande onraed') en 'Domini Pastons M Michaelis Hetsroey recepisse a Senatu Cam-
pensi, omnes praescriptos libros exepto uno qui est Paraphrases Erasmi in epistolas Pauli et Evan-
gelia' OA2261, Zuivenngslijst 1570 
97 'Hos hbros signo cruce assignatos [. ] nos recepimus'. 
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tem libros omnes non signatos, recipimus a senatu ad ferendum pastori pro 
correctione anno septuagesimo secundo, decimo January'. 

In dit verband kan binnen de lijst van door de pastoor zelf ingeleverde boe
ken ook nog gewezen worden op het verzamelwerk De Corpore Domini. Ver
tegenwoordigers uit de middeleeuwse avondmaalsstrijd Paschasius, Lan-
franck, Guitmundus en Algerus verdedigen daarin de leer van de volle identi
teit van het altaarsacrament met het lichaam van Christus.'* Aan deze, voor de 
ontwikkeling van de roomse transsubstantiatieleer zo belangrijke theologen, 
oriënteerde de pastoor zich. Voor een onverdacht roomse instelling bij het 
hoofd van de parochie kan tenslotte nog worden aangevoerd de signering door 
de pastoor van het regieboek der Palmprocessie. De handtekening van de pas
toor kan worden geïnterpreteerd als een teken van theologische controle op 
deze inmiddels gefixeerde teksten." 

3.3. Doorvoering van de nieuwe bisdomregeling 
Alva was mede naar de Nederlanden gekomen om het program van de Con

tra-Reformatie uit te voeren. Hiertoe behoorde ook de volledige doorvoering 
van de nieuwe bisdomregeling. Reeds eerder kwam de gewestelijke oppositie 
tegen de komst van de nieuwe bisschop ter sprake.'" Deze oppositie werd door 
Alva eenvoudigweg genegeerd en de nieuwe bisdomregeling trad spoedig in 
werking. Persoonlijk gaf de landvoogd op 23 oktober 1570 aan de nieuwe re
geringsbisschop Aegidius de Monte zijn Instructie. Deze Instructie was dus 
niet afkomstig van kerkelijke autoriteiten. De Monte was verlengstuk van het 
Alva-regime."" 

98 Paschasius schreef tussen 831 en 833 een werk 'in der er die volle Identitat der Eucharistie mit 
dem von Maria geborenen Leib Christo betonte und die Realitat des Messopfers als Wiederholung 
der Kreuzesopfers herausstellte ' Lanfranck, gestorven 1089, en Guitmundus, gestorven 1095, 
hebben beiden de transsubstantiatieleer bevorderd 'Lanfranck machte den Anfang, Guitmund 
von Aversa baute die Lehre aus ' De titel van het werk dat Algerus, gestorven 1132, schreef, 
spreekt voor zich De ventate corporis Christi m Eucharistia Jedin, Handbuch der Kirchenge-
schichte, I I I / l , 183, 535 Het verzamelwerk van Paschasius en anderen over de ontwikkeling van 
de roomse katholieke sacramentsopvatting was ook aanwezig in de bibliotheek van kapelaan Van 
Wou Een afzonderlijke uitgave van het werk van Algerus bevond zich in de bibliotheek van pries
ter Aegidius Vessemus 
99 Kolman, 'De pelgrims van Jeruzalem', 196, 197 Tijdens de Palmprocessie was er tussen de 
staties bij het raadhuis en de Bovenkerk nog een derde statie, waar gewone mannen uit de burgerij 
in woord en gebaar de rollen van de schriftgeleerden en fanzeeen hebben gespeeld Het regieboek 
voor de Palmprocessie bevatte naast de traditionele hymnen en recitatieven in het Latijn ook spe
ciale teksten in de landstaal, door deze schriftgeleerden en fanzeeen uit te spreken De signering 
door de pastoor en de deponering van de geautoriseerde tekst kan zeer goed worden uitgelegd als 
teken van theologische controle op de eenmaal vastgestelde inhoud Door deze maatregel kon im
provisatie in het openbaar, met het risico van al te vrijmoedig woordgebruik door leken, worden 
uitgesloten 
100 Zie hoofdstuk 3, 129-130. 
101 'cm Albanus hanc administrandae Sedis rationem 23. ejusdem mensis Bruxellis praescnpsit'. 
De Instructie van de bisschop Aegidius de Monte, ondertekend met 'Ducis d'Alvae et Bertii' in 
Lindebom, Histona sive notitia episcopatus Daventriensis, 31-38. 
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De intrede van De Monte in de bisschopsstad Deventer vond plaats op 30 
november 1570. Bij de plechtige begroeting waren afgevaardigden van het 
Kamper stadsbestuur plichtmatig'"^ aanwezig. Volgens de Instructie moest De 
Monte de kerken en de kloosters in het bisdom visiteren, onderzoek doen naar 
de dienst van de geestelijken, hen bestraffen en afzetten indien dat nodig was, 
misbruiken wegnemen, toezicht houden op de scholen en een seminarie voor 
het bisdom oprichten. Verder moest hij de boekdrukkers en boekverkopers 
controleren en inquisitie doen over degenen die van ketterij werden verdacht 
of daarmee waren besmet."" Alva gelastte hem het bisdom Deventer, een 
geestelijk rechtsgebied dat zich uitstrekte over 25 steden en de daartussen gele
gen dorpen'"^, zo te reorganiseren, dat alle kerken en kloosters er zouden vol
doen aan de Trentse normen. Nog voor zijn intrede schreef De Monte aan het 
kritische kapittel te Deventer een brief waaruit blijkt, dat hij zichzelf als een 
hervormingsbisschop zag.'"' En een jaar na zijn intrede schrijft hij een brief 
aan Viglius waaruit duidelijk wordt hoe problematisch het doorvoeren van het 
contra-reformatorisch program onder de geestelijkheid zelf wel was.'"* In de 
laatste brief beklaagt hij zich over de verharding van veel geestelijken. Door
breking van de bestaande toestand zal alleen gelukken als de koning zijn gezag 
inzet door het zenden van twee of drie commissarissen. Behalve over het kapit
tel en de verdere geestelijkheid beklaagt De Monte zich bij Alva ook over de 

102 Met Zwolle was enkele dagen tevoren overleg gepleegd 'oft men oyck genycht solde sijn eeni-
ge gedeputeerden op Deventer aff toe veerdigen [ ] op die infoennge des nyen bisschops to De
venter' OA 443, reyseende boedeloen, 27 nov 1570 De uitdrukking'oft men oyck genycht solde 
sijn' wijst op plichtmatige presentie Al besloot men tot afvaardiging, de weerstand tegen invoe
ring van de regeringsbisschop was wel degelijk aanwezig 
103 'visitabit Ecclesias, inquiret autem studiose in Ministerium Parochorum, sintne sufficientis 
turn scientiae tum piae et probae vitae, ac conversationis honestae et catholicae, [ ], corngendo 
etiam destituendo quos noxios, scandalosos, haeresi infectos vel de ea suspectectos deprehenderit, 
Abusus et scandala, ubicunque in Ecclesiis deprehenderit, toilet eliminabitque, Etiam in Scholas 
inquirit totius Dioceseos tam quoad didascalos quam eorum doctnnam, Attendet etiam ad Typo-
graphos et Bibliopolas, ubi necessarium curabit de novo publican et promulgan Concilium Tri-
dentinum. Ut qui de Clero sunt, observent Regiae Majestatis placita et decreta in materia Religio-
nis [ ] procurabit, [ ] qui contra haec vel in officio vel vita deliquerint, debite cornget et puniet, 
Ad eorum reformationem visitabit Abbatias, Monasteria et loc pia utriusque sexus, Ecclesias et 
Monasteria ob malum regimen collapsa vel corrupta restaurari juvabit, Ex officio quoque in hae-
resi infectos vel de ea suspectos inquiret contra eos secundum jura processurus' Deze bloemle
zing uit de door Alva afgegeven Instructie van De Monte illustreert voluit het contra-reformatori
sche program op basis van de Trentse decreten en de koninklijke godsdienstplakkaten 
104 Het diocees omvatte heel Overijssel, het graafschap Zutphen, een groot deel van de Veluwe 
en het graafschap Lingen 
105 'Nobis decretum est [ ] totis ingenii nervis animarum saluti intendere et Ecclesiae reforma-
tioni' Brief van De Monte aan het kapittel, 7 nov 1570 hmAthoxn, Histona sive notitia episco-
patus Davenlnensis, 38, 39 
106 'Comperio plerosque maxime ecclesiasticos in antiquis vitiis, maxime concubinatus, ita occa-
luisse, ut paterna exhortatione' 'Itaque nullum videtur presentius remedium quamsi Regia Ma
jestatis suam interponat autoritatem, designet commissarios duos aut tres ' Brief van De Monte 
aan Viglius, 3 december 1571 Van Veen, 'Bijdrage tot de geschiedenis van het bisdom Deventer', 
98 
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officialen van de aartsbisschop te Utrecht en over de stadsbesturen van de ste
den in het eigen bisdom. Ze zouden hem in de uitvoering van zijn bisschoppe-
Hjke jurisdictie hinderen."" 

Ondanks de tegenwerking van geestelijke en wereldlijke autoriteiten heeft 
De Monte zijn taak doorgezet. Toen hij op 26 mei 1577 overleed, had hij zijn 
diocees tweemaal gevisiteerd. De eerste keer in 1571. De tweede reis viel in 
1575. Op zijn visitatie bezocht hij ook Kampen.'"* Uit het verslag van het laat
ste bezoek blijkt, dat er van de lokale geestelijkheid, die vijftig tot zestig 
geestelijken omvatte, 12-14 procent niet resideerde.'*" Verder staat in het ver
slag van de eerste visitatie direct onder pastoor Hetsroey en de beide kapelaans 
de naam van Thomas Chytropoeus, de opvolger van Caspar Holstech. Ambts
halve was de rector in het bezit van een vicarie. Hij kon beschikken over de in
komsten van het St. Simon en Judasaltaar. Chytropoeus was tevens een van de 
drie officianten van het St. Lazarusaltaar van de Cellebroeders."" Ook de 
naam van Christiaan van Driel die in 1566 samen met Caspar Holstech van het 
stadsbestuur toestemming kreeg om onder twee gedaanten het sacrament uit te 
delen, wordt op vooraanstaande kerkelijke posten vermeld. Hij is vicaris van 
het H. Kruis in de O.L.V.-kerk, primissarius van genoemde kerk en neemt 
drie missen voor de vicaris van het altaar van de 11.000 maagden in de St. Ni-
colaaskerk waar.'" 

Het feit dat sinds november 1570 in de regio een regeringsbisschop zetelt die 
naar de toestand van de Kamper parochie persoonlijk onderzoek komt doen, 
moet de positie van reformatorisch gezinden binnen de stad in ongunstige zin 
hebben beïnvloed. 

107 'Comme les villes de son diocese luy sont grand obstacle en sa jurisdiction episcopale saulz 
pretext, de leurs privileges et aussi par la grande negligence des officiers des levesques d'Utrecht, 
lesquelz ont laisse en grande partie annichiler la jurisdiction ecclesiasticque, dont les vices et exces 
sont demourer impuniz' Brief van Alva aan de koning, begin januari 1572 Aan de kanselier van 
Overijssel schrijft de landvoogd op 7 januari 1572 hierover, dat de bisschop de geestelijke juris
dictie 'vermits de voirs verhinderongh bisher nyet en hefft konnen uuytrichten als 't behoert' 
Brieven gepubliceerd door Van Veen, 'Bijdrage tot de geschiedenis van het bisdom Deventer', 99-
101 
108 Twee stadsdeputaten en twee dienaren 'toe peerde den hoechweerdigen heeren Bisschop van 
Deventer komende van Deventer op Campen toegemoete gereden om sijn hoechw. welkome to 
hieten' OA 441, reyse ende boedeloon, 12 juni 1571. Voor de visitatieverslagen Acta visitationis 
109 In 1575 zijn absent de heren Petrus Berner die als pastoor in Friesland verbleef, Jacobus de 
Platea, die naar men vermoedde zich ophield in Kleef, Franciscus de Oosterhoe hield verblijf in 
Leeuwarden, Jacobus Kuynretorff vervulde de dienst in Utrecht; Christianas Joannis was pastoor 
in Genemuiden, van Jeremias Caroli Campems en van Arnoldus Brant werd geen verblijfplaats 
opgegeven Acta visitationis, 192-209. 
110 Acta visitationis, 25, Kolman, 'De Latijnse School', 179, 180 
111 Acta visitationis, 29 Over de functie van primus of primissarius is ook elders nog weinig be
kend Vast staat dat deze priester 's zondags de stille vroegmis las, die vooraf ging aan de plechtig 
gezongen hoogmis waarbij de pastoor of een kapelaan als hoofdcelebrant optrad Kolman, 'De 
Latijnse School', 175 
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3.4. Kerkelijk leven 
Nadat Van Plo november 1567 Kampen verlaten had, moest de bestaande 

kerk het zonder onder-pastoor doen. Begin 1568, op 8 februari, vertrok bo
vendien nog de enige kapelaan. Hierdoor zit de stad twee jaar lang zonder be
hoorlijke kerkelijke leiding."^ Diverse personen worden door het stadsbestuur 
aangezocht, maar allen bedanken. Het ontbreken van parochiale leiding blijft 
niet onopgemerkt. Waarnemend stadhouder Groysbeeck neemt op 3 septem
ber 1568 tijdens een vergadering van de drie IJsselsteden te Zwolle de gedepu
teerden van Kampen apart en deelt hen mee, dat hij vernomen heeft dat die 
van Kampen nu al een tijdlang zonder pastoor zijn. 'en wust wel dat bij groote 
luyden daer seer op gelettet wurde'. Gezanten van Kampen doen hem daarop 
verslag van de grote inzet en onkosten ter verkrijging van een nieuwe pastoor. 
Het stadsbestuur had contacten gelegd met Leuven, Keulen en zelfs via een 
stadgenoot met Frankrijk."' Tenslotte verbindt zich op 3 november 1569 Mi
chael Hetsroey uit Leuven als pastoor aan de stad."" 

Evenals Van Plo komt Hetsroey spoedig tot de ontdekking, dat diverse per
sonen hun kerkelijke plichten niet nakomen. Maar anders dan de vicecureit 
heeft de pastoor voor terechtwijzing de tijdsomstandigheden mee. Moest Van 
Plo zijn werk doen in de onrustige periode kort na 1566, Hetsroey kan uitgaan 
van 'stabilisatie' bewerkt door het Alva-regime. Het stadsbestuur is 'de olde 
cathohsche religion toegedaen'."' Dat dit in de praktijk tot een strakker beleid 
in godsdienstzaken heeft geleid, was een half jaar voor de komst van pastoor 
Hetsroey reeds gebleken. Want op 19 april 1569 werd een zekere Laurens 
Jansz. van Alkmaar met vrouw en kinderen verbannen. Voor het gerecht ge
daagd, wilde hij 'ghien eyntlick antwoort' geven op de vraag waar zijn pasge
boren kind was gedoopt. Op grond van een publicatie van 14 september 1567 
wilde het stadsbestuur hem en zijn gezin niet langer in de stad laten verblijven. 
Binnen drie dagen moesten ze uit het stedelijk gebied verdwijnen."'' 

Nu werd als kerkelijk gevolg van het optreden van Van Plo in de jaren 1566 
en 1567 reeds vastgesteld, dat vage grenslijnen scherpe scheidslijnen waren ge
worden. Rector Holstech was volledig uitgeschakeld en wie met zijn prediking 

112 Het stadsbestuur schrijft op 23 mei 1568 aan pastoor Kuynretorff te helpen een kapelaan te 
verkrijgen, 'updat wij eersten dages rait guide cappelanen versien moegen worden, dewijle wij nu 
ter tijdt ghiene cappelaen en hebben' OA 225, 23 mei 1568 Het stadsbestuur laat hem op 9 sep
tember 1568 weten, dat een zekere Johan van Gestelen bedankt heeft als kapelaan, 'ende wij dan 
alnoch mit ghienen vicecureit ofte capellanen versyen sinnen' OA 225, fol 79, 80 
113 OA 2513, fol 429. De 'groote luyden' waar Groysbeeck op doelt, zijn vertegenwoordigers 
van de centrale regering die het stadsbestuur in het vacaturebeleid controleren. 
114 OA 225, 3 november 1569 
115 'Soe voele die religion die in de stat geholden wort betreffet, twijvelen nyet, U W genoech-
sam bewust is, dat wij ghiene andere dan die olde cathohsche religion toegedaen sinnen Daerbij 
WIJ oick verhopen mitten huipe Goedes Almechtich stetzs tho verblijven' Nadrukkelijke verzeke
ring van het stadsbestuur aan de niet-residerende pastoor Kuynretorff met het verzoek zijn in
vloed aan te wenden om een kapelaan voor Kampen te verkrijgen. OA 225, fol 46, 13 juni 1568 
116 RA 2, fol 178 V , 19 april 1569 
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sympathiseerden, hadden zich of weer in het kerkelijk gareel gevoegd of zij 
hadden bewust voor een kerkelijk leven onder het kruis gekozen, waaraan de 
gereformeerde conventikelprediker Joachim Messenmaker leiding gaf. Dit 
kerkelijk leven onder het kruis kreeg tijdens het Alva-regime versterking van 
uitgewekenen van buiten het gewest. Kort nadat de Raad van Beroerten was 
ingesteld, waren vele Hollanders, Friezen en Groningers naar Overijssel geko
men. Kampen was een relatief veilige uitwijkplaats, in de ogen van de regering 
in Brussel weinig verdacht. Want tijdens de troebelen waren hier geen beelden 
stukgeslagen, de erediensten van de bestaande kerk waren geen ogenblik opge
schort geweest en aan de roomse geestelijkheid was hier niets in de weg gelegd. 
Naar deze vreemdelingen wordt door de plaatsvervangende stadhouder Groys-
beeck, op 25 februari 1568 navraag gedaan. Hij had namelijk horen verluiden, 
dat 'voele utheemsche sectarisen ende andere verdrevenen sich binnen Cam-
pen nederslaen solden'. Mocht dit waar zijn, dan liep de stad gevaar bij de ko
ning in ongenade te vallen.'" Al ontkent de magistraat deze verdachtmaking, 
toch sluit de stad zich hierna bij de richtlijn van de landdag aan als deze op 
aandrang van de stadhouder tot een strakker toezicht op vreemdelingen over
gaat. Zo laat de raad begin mei aan Groysbeeck weten, dat vreemdelingen bij 
ede moeten verklaren dat ze gedurende de tijd van hun verblijf 'ghiene con-
venticulen holden'."*Dat de binnenkomst van bepaalde vreemdelingen recht
streeks samenhing met het vraagstuk van de religie, was reeds duidelijk uit het 
gezamenlijke besluit van de drie IJsselsteden op 3 oktober 1567, om op de 
eerstvolgende zondag het plakkaat te publiceren tegen degenen die 'ter cause 
van den religion uth sijne Maiesteits landen vertrecken'.'" In een gesprek met 
Aremberg op 11 mei 1568 wordt door raadslid Arent toe Boecop niet het feit 
ontkend dat Kampen wel degelijk ais uitwijkplaats voor veel gevluchte vreem
delingen fungeerde.'^" Dit onderhoud met de stadhouder was onderdeel van 
een breder overleg over de kwestie. Op verzoek van Kampen hadden de drie 
steden namelijk al op 1 mei een vergadering belegd, waar juist de Kamper af
gevaardigden de moeite van het stadsbestuur aan de orde hadden gesteld inza
ke 'die swaricheiden [...] op den utheemschen die sich aldaer begaeven'. En 
enkele dagen later waren de IJsselsteden door de stadhouder vermaand goed 
acht te geven 'belangende die wutheemschen so sich uuth Hollandt ende ande
re plaetsen bynnen Campen begeven'. Daarop volgde 10 mei het bezoek van 

117 OA 2513, fol. 377, 378, 25 februari 1568. 
118 OA 2513, fol 396. OA 225, fol. 38, 7 mei 1568. 
119 OA 2513, fol. 347, 3 oktober 1567. 
120 Tijdens een gesprek onder vier ogen op 11 mei 1568, verklaart Aremberg, 'dat hij verstaen 
hadde, dat vele uitgewekenen uit Hollant, Groningen ende Groningerlandt sich binnen Campen 
verhielden, dat hij wilde raden, dat men sich de quijt solde maecken, sus anders mochte de stadt 
daerdoer in verdriet komen Waerop Bocop antwoorde, dat sich deselve wel hielden ende niet mis
deden' Nagge, Historie van Overijssel, II, 347, 348. Dat al deze vreemdelingen zich ook metter
daad aan de oude religie houden, zoals Toe Boecop beweert, moet op grond van het nog volgende 
worden tegengesproken. 
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de Kamper gezanten aan Aremberg te VoUenhove, die hun beslist afraadde 
deze vreemdelingen in de stad te houden. Anders riskeert Kampen de ongena
de van de koning en het verlies van privileges 'als oft men den lutheranen, ge-
lijck die Spangners op hoer sprake seggen, opgeholden hadde'.'^' De term 'lu
theranen' wordt hier, ook door de stadhouder zelf, niet gebruikt in die zin, dat 
de binnengekomen vreemdelingen als mogelijke aanhangers van het luthera
nisme zouden moeten worden gezien. De term is bedoeld als een algemene 
aanduiding voor een ieder die een protestantse visie had. Op 14 mei wordt in 
een vergadering van de drie steden een bevelschrift van de stadhouder voorge
lezen, dat de stadsbesturen geen vreemdelingen in hun stad meer mogen toela
ten, tenzij deze eerst met een goed certificaat kunnen bewijzen, dat zij 'om 
ghiene suspecte saken' hun eerdere woonplaats verlaten hebben. De drie ste
den besluiten hierop gezamenlijk een publicatie van dergelijke strekking uit te 
geven. Dit driestedenbesluit verbreedt zich op 18 mei tot een besluit van rid
derschap en steden. Binnen acht dagen na de publicatie moeten alle vreemde
lingen zich bij de magistraat vervoegen en daar een goede attestatie overleggen 
van 'oeren pastoer ofte richter [...] als dat sie ghiene boeser zaken halven van 
secten oft anders van daer vertogen ende oere woenstat verandert hebben'.'^^ 
Aansluitend komen de drie steden ook op éó'ö'én lijn ten aanzien van degenen 
die geen certificaat hebben overgelegd. Zij dienen zich naar hun vorige woon
plaats te begeven, om alsnog een dergelijk getuigschrift te verkrijgen. Wie dit 
weigert, zal met klokgelui worden verbannen.'" Hiermee zijn vanaf juni 1568 
in de drie IJsselsteden alle verdachte vreemdelingen vogelvrij verklaard. Reeds 
ten hove geciteerde vreemdelingen worden voor de raad gedaagd, waar hun 
wordt aangezegd dat zij uit de stad moeten verdwijnen om zich elders 'te re-
purgeren [verzoenen] ofte hun remiss [kwijtschelding] verwerven'.'^'' 

Enkele maanden na zijn indiensttreding schakelt pastoor Hetsroey het 
stadsbestuur in om te voorkomen dat diverse personen nog langer hun kerke
lijke plichten verzuimen. Aan de magistraat schrijft hij hierover op 27 april 
1570 een brief. Daarin geeft hij 'claegelicken' te kennen, dat verschillende bur
gers en inwoners van de oude katholieke kerk vervreemd zijn. Sommigen wei
geren hun kinderen te laten dopen. Anderen versmaden het heilig altaarsacra
ment. Weer anderen laten kerkelijke huwelijkssluiting achterwege. Zelfs zijn 
er die nooit meer in de kerk komen. Ondanks vriendelijk vermaan hierover, 
blijven zij 'evenwel volhardich, rebel ende obstinaet in haer opiniën ende dwa
linghen tot vercleynonghe der hilUger chrystelijker ende catholyker kercken'. 
Hetsroey verzoekt het stadsbestuur 'guede raeth ende assistentie', opdat 'die 
verdoelde schapen wederomme op den rechten wech gebracht moegen worden 
ende tegens die rebellen ende wederspannigen andere remedie gesocht moegen 
worden, soe U. Edelen bevynden sullen'. 

121 OA 2513, fol. 391, 1 mei 1568; fol. 393, 6 mei 1568; fol. 394, 10 mei 1568. 
122 OA 2513, fol. 395, 396, 14 mei 1568; fol. 399, 18 mei 1568. 
123 OA2513, fol. 402, 4 juni 1568. 
124 OA2513, fol. 411, 20 juli 1568. 
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Onder de bewaard gebleven copie van deze brief staat als besluit, dat een 
raadsdeputatie hierover met de pastoor zal gaan spreken.'^' Met meer tact dan 
zijn voorganger vicecureit Van Plo, weet pastoor Hetsroey de magistraat in te 
schakelen. Ruim een week na het schrijven van de pastoor begeven zich twee 
burgemeesters en twee andere raadsleden naar de pastorie.'^' In de sfeer van 
overleg tussen stadhuis en pastorie zal aan dit verzaken van godsdienstige 
plichten worden gewerkt. De deputatie krijgt een lijst overgelegd waarin aan 
het stadsbestuur de volgende problemen worden voorgelegd: 

Johan Budde en Trude Packbergen hebben ieder een 'ongekerstend' kind. 
Henrick van Kecklinckhusen heeft, toen hij ziek was, het altaarsacrament 

geweigerd. Ook heeft hij met Pasen niet gecommuniceerd. Evenmin hebben 
dit gedaan Gijsbert van Bronckhorst'" en Henrick Smit'^^ 

Wegens conventikelbezoek moeten vermaand worden Alijdt Ronnewaegen, 
Lucas Schroer en Joachim Messenmaker. Al in 1562 werden ze voor hetzelfde 
vergrijp vermaand. Na acht jaar hebben zij zich nog steeds met aan de be
staande kerk willen conformeren. 

Kerkelijke huwelijkssluiting is niet verzocht door Henrick Joessen en Alijdt 
Ravens'^'; door Johan Gerrytsz. en Marrijken Jansz.""; door Peter Bartoltsz., 
Lubbert Henricksen'", Maes Brantsen en Wijcher Geertsz. 

Verder komen niet in de kerk Trijne, weduwe met drie kinderen, een vrouw 
uit Holland, andere Hollanders en Luytgen Lubbers en Jacob Jansz.'". 

In de loop van de maanden mei, juni en december 1570 worden allerlei per
sonen door de raad gelast zich aan hun kerkelijke plichten te houden. Wie zich 
niet wil conformeren, wil de raad 'alhier nyet lijden': 

11 mei wordt Henrick Gaerman, vrijgezel, zeeman, aangezegd een geldig at
testatie van handel en wandel aan de raad over te leggen. Hij heeft zeven jaar 
te Lubeck gewoond en twee jaren te Amsterdam.'" 

125 OA 2262, blad 12, 27 april 1570 
126 OA 2262, blad 14, 5 mei 1570 
127 Deze Gijsbert is hoogstwaarschijnlijk familie van meester Hans van Bronckhorst, goudsmid. 
Meester Hans viert 6 juli 1581 in de Gereformeerde Kerk het avondmaal mee 
128 Henrick Smit weigerde 9 september 1567 ook al het sacrament voor zijn stervende zoon Zijn 
kinderen liggen buiten de stadsmuren in ongewijde aarde begraven Henrick Smit staat dus al 
minstens 2 1/2 jaar afwijzend tegenover het altaarsacrament Hij neemt op 26 maart 1581 in de 
Gereformeerde Kerk deel aan het avondmaal. 
129 Was Henrick Joessen mogelijk familie van Jan Josen die in 1578 een petitie ondertekend 
heeft ter verkrijging van een kerkgebouw voor gereformeerde erediensten? 
130 Was Johan Gerrytsz misschien dezelfde als Jan Gerritsz , drager, die met Pasen 1579 op de 
lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk voorkomt'' 
131 Lubbert Henricksen zal in 1578 de petitie ondertekenen ter verkrijging van een gereformeerd 
kerkgebouw Hij zal dit doen samen met een aantal familieleden Harmen, Willem en Albert 
132 Mogelijk een van de volgende gereformeerden Jacob Janssen, die als no 16 de petitie van 
1578 heeft ondertekend; of onder dezelfde naam als no 18, of als no. 98 met toevoeging 'kistema
ker', onder dezelfde naam ook twee keer iemand die op 27 december 1579 het avondmaal mee
viert in de Gereformeerde Kerk 
133 Henrick is familie van Berent Gaerman, ook uit Amsterdam In het huis van Herent hield 
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12 mei krijgen de volgende personen een aanzegging om hun huwelijk ker
kelijk te laten bevestigen: Maes Brantsen van Wije, Lubbert Haacksz. 'in den 
Matstoel'. Dezelfde dag worden ook nog een aantal personen benaderd we
gens verdenking van het hebben van een ongedoopt kind: een zekere Greete, 
Jacob Hayes huisvrouw, Trude Packbergen en Johan Budde. Verder worden 
die dag bevolen ter kerke te gaan, het heilig altaarsacrament te ontvangen en 
zich te gedragen als andere 'catholicke christen minschen': Henrick Kecklinck-
husen, Henrick Smit en diens vrouw. 

13 mei wordt de volgende personen aangezegd een geldige attestatie van 
handel en wandel aan de raad over te leggen: Gheert Petersz., Claes van 
Brunswijck die verblijft ten huize van Jan Blauwe'^", zeeman en Reyner Wol-
phartsz. Op vertoon van een certificaat wordt dezelfde 13e mei bevolen ter 
kerke te gaan, het sacrament te ontvangen en zich te gedragen als andere chris
tenmensen: Jacob Jelijsz., Hans van Rhuenen uit Groningen die al sinds 1567 
in Kampen woont, maar vaak op reis is. Verder Herman Bastiaensz. die ver-
bijft ten huize van Gerrit Bloeme'", Peter Bastiaensz., Lubbert Jansz. van 
Amsterdam, Peter Dircksz., Adriaen van 's-Gravenzande, Dirck Cornelisz. 
van Amsterdam, Johan Cornelisz., Sybrant Burchman, Leenardt Valkenburg. 
De volgende personen krijgen die dag de opdracht ter kerke te gaan en zich als 
catholyke christenen te gedragen: Lucas Schroer die ten overstaan van de raad 
opmerkt, dat hij het altaarsacrament niet wil versmaden, maar dat hij alleen 
dan aan zal gaan 'als hem ons Heer Godt sulx in 't herte sendt, soe een men-
sche altijt daertoe allene bequaem nyet kunde wesen'. Alijdt Ronnewaegen, 
die zegt dat zij op dit moment geen conventikels bijwoont.'^* Die dag wordt 
ook nog Henrick Joessen vermaand zijn huwelijk kerkelijk te laten bevestigen. 

18 mei gaat een vermaning tot kerkelijke huwelijksbevestiging uit naar Wij-
cher Geertsz. 

14 juni wordt door de raad een lijst aangelegd van een aantal binnengeko
men vreemdelingen onder wie zich de volgende verdachte personen bevinden: 
Johan Rijckmansz. van Rhuenen die tevoren drie jaar in Haarlem woonde, 
waar hij gezocht werd wegens het herbergen van een persoon, 'die men sede 
een predicant te wesen'. Willem Lambertsz. die in Amsterdam gewoond heeft. 
Hij heeft geen certificaat overgelegd. Geert Vrese die een kamer huurde van 
Henrickgen Berentsz.'" kan ook geen attestatie inzake leer en leven tonen. 

Joachim Messenmaker op vrijdag 29 augustus 1567 een preek. De Gaermans waren dus verdacht, 
cf. ook noot 45 van dit hoofdstuk. 
134 Jan Blauwe ondertekent in 1578 de petitie om een kerkgebouw voor gereformeerde eredien
sten. 
135 Gerrit Bloeme ondertekent in 1578 het verzoek om een kerkgebouw voor gereformeerde ere
diensten. 
136 Wegens conventikelbezoek werd zij reeds op 9 mei 1562 vermaand door de raad. 
137 Henrickgen Berentsz. neemt in de Gereformeerde Kerk op 2 augustus 1579 deel aan het 
avondmaal. 
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Pastoor Hetsroey spreekt in zijn klaagbrief over burgers en inwoners. Hij 
brengt dus onderscheid aan tussen personen met burgerrecht en andere inwo
ners, waaronder personen afkomstig van elders. Uit allerlei aantekenmgen bij 
diverse namen op de door hem overgelegde naamlijst blijkt, dat onder dege
nen die problemen hebben met de bestaande kerk, zich veel vreemdelingen be-
vmden. Op de naamlijst worden de namen van kooplieden, kramers en schip
pers vermeld. Hun reizen gingen ook naar door ketters gemfecteerde gebie
den. Zij hebben de invloed ondergaan van wat er elders op godsdienstig gebied 
gebeurde. Er lopen opvallend veel contacten van en naar Holland."* Ook met 
Friesland hebben enkele verdachten banden. Geert Vrese komt uit Sneek. Trij-
ne 'in de Pannebackerssteeg' blijkt bij navraag door het stadsbestuur, naar 
Friesland gereisd te zijn. Verder komen op de naamlijst verblijfplaatsen voor 
als Antwerpen, Brunswijk en Lubeck. 

Kort nadat het stadsbestuur aan degenen die op de naamlijst stonden een 
oproep had gericht om zich aan de bestaande kerk te conformeren, kondigt 
Alva een generaal pardon af voor een ieder die zich binnen drie maanden weer 
op de rechte weg begeeft. Dit generale pardon wordt ook in de IJsselsteden ge
lijktijdig afgekondigd.'" Rechtsvervolging zal tot half november worden ge
schorst. Uitgewekenen krijgen verlof naar hun vroegere woonplaatsen terug te 
keren, mits zij zich daar met de bestaande kerk verzoenen. Het Kamper stads
bestuur raadt per publicatie ieder die hiervoor in aanmerking komt aan, van 
deze regeling gebruik te maken.""' In hoeverre mede om godsdienstige redenen 
naar Kampen uitgeweken ballingen dit advies hebben opgevolgd, is niet duide
lijk. Het kerkelijk leven buiten de bestaande kerk bestond niet enkel uit 
vreemdelingen of uit personen die beroepsmatig veel elders verbleven. Na af
loop van het generaal pardon blijft er in de stad een groep van gereformeerden 
onder het kruis bestaan, met in ieder geval een autochtone kern. Want kort na 
het verstrijken van de termijn worden op 1 en 2 december Joachim Messenma
ker en Alijdt Ronnewaegen opnieuw gewaarschuwd door de raad. Evenzo Lu
cas Schroer en diens vrouw. Verder gaan naar nog twee vroegere conventikel-

138 Relatie met Amsterdam hebben Egbert Jansz , 's winters nog gewoond hebbend te Amster
dam, Peter Bastiaensz reist naar Amsterdam, Berent Gaerman, Henrick Gaerman, Lubbert 
Jansz , Dirck Cornehsz , Johan Cornehsz en een zekere Nele met haar dochter zijn allen afkom
stig uit Amsterdam Andnes Andriesz komt uit Enkhuizen Johan Reijersz is afkomstig uit Lan-
gendijk bij Alkmaar De in 1569 met heel zijn gezin verbannen Laurens Jansz kwam uit Alkmaar 
en een zekere Adriaen was afkomstig uit 's Gravenzande Verder gaf pastoor Hetsroey in zijn 
contact met de magistraat zelf aan, dat een Hollandse vrouw en een met nader aangegeven aantal 
Hollanders niet in de kerk kwamen. 
139 Centrale afkondiging in opdracht van de landvoogd vond plaats in Brussel op 16 juli 1570 
Gosses, Handboek, 341 Afkondiging in de IJsselsteden vindt plaats op 6 augustus. Voor Kam
pen OA243, fol 17 r Voor Deventer De Hullu,'Bijdrage tot de geschiedenis der Hervorming te 
Deventer 1567 1575', 218, 219 
140 'Willen een yder vermaent hebben, dat sie hun nae die pardonen conformeren ende upten 
rechten wech setten willen, omme wederomme te moegen kommen totter older ruste ende tranqui-
hteyt'. 
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gangers waarschuwingen uit, naar Hilleken Vrancke en haar dochter. Reeds 
acht jaar eerder, in mei 1562, waren zij over het bezoeken van conventikels 
vermaand. Aan de broer van Berent Gaerman wordt eveneens een waarschu
wing meegegeven.'"' Wegens bezoek aan verboden godsdienstige samenkom
sten wordt begin december 1570 ook nog Cornelis Wijbrants op het raadhuis 
ontboden.'"^ Van vier raadsleden krijgen al deze personen het bevel, dat zich 
met de kerk zullen 'vereenigen ende gelijckmetich holden'. Binnen drie dagen 
zullen zij weer op het stadhuis moeten verschijnen om aan de raadscommissie 
hun beslissing kenbaar te maken. Hoe daarop door een aantal conventikelgan-
gers is gereageerd, vernemen we uit een aantal randnotities bij het betreffende 
stuk. Zo gaat er naar Cornelijs Wijbrants ruim zestien maanden later, op 12 
april 1572 opnieuw een waarschuwing uit. En de dochter van Hillecken Vranc
ke blijkt nog op 17 september 1571 actief deelneemster aan verboden samen
komsten."" De naam van Hillecken Vrancke zelf keert enkele jaren later in 
verband met conventikelbezoek terug, op 22 maart 1573. Begin december 1570 
gaan er wegens twee maanden kerkverzuim twee stadsdienaren uit naar Wil
lem 'op die Bleecke' en naar Catharina 'in 't gasthuis'. 

Onder de groep conventikelgangers komen we de naam van Joachim Mes
senmaker na december 1570 niet meer tegen. Dit betekent echter niet dat Mes
senmaker zijn geloof heeft prijsgegeven. Hij gaat in ballingschap naar Em-
den, belangrijk toevluchtsoord voor gereformeerden uit de Nederlanden. Hij 
is daar in de jaren zeventig als gereformeerd weesmeester werkzaam. Op de 
lijst Ordinaire bedeeling 1569-1576 van de diaconie der vreemdelingen te Em-
den komt zijn naam voor in verband met de bedeüng van een weeskind. Ook 
op de lijst Extra-ordinaire bedeeling 1569-1576 wordt zijn naam vermeld."" 
Als in het begin van de jaren tachtig Kampen de Reformatie heeft aangeno
men, keert Messenmaker op verzoek van het stadsbestuur naar Kampen te
rug.'« 

Joachim Messenmaker was niet de enige Kampenaar die naar Emden trok. 
De diaconie der vreemdelingen te Emden ondersteunde ook een zekere Aelken 
uit Kampen, een weduwvrouw met vijf kinderen. Verder komt op de lijst ene 
Ida met haar kinderen voor, een weduwe die gehuwd geweest is met Gerardus 
van Campen. Volgens opgaaf was deze predikant.''"' 

Een kerngroep van personen die voor een gereformeerd geloven hadden ge
kozen, blijft ook in 1571 actief. De druk op hen neemt echter toe. Niet alleen 
via pastoor Hetsroey die zich door het stadsbestuur laat assisteren, maar ook 
van de kant van de pas aangetreden regeringsbisschop Aegidius de Monte. 

141 Berent zelf kon wegens ziekte niet op het stadhuis verschijnen. 
142 OA 2262, blad 13, 1 en 2 december 1570. 
143 OA 2262, blad 19, 17 september 1571. 
144 Stukken betreffende de diaconie der vreemdelingen te Emden. 1560-1576, 69, 92. 
145 OA 226, fol 302, 26 november 1580. 
146 In de archivalia van het archief der gemeente Kampen trof ik zijn naam nergens aan Moge
lijk is hij eerst na zijn vertrek uit de stad predikant geworden 
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Nog voor eind 1570 ontvangt het stadsbestuur van hem een dringend verzoek 
tot actieve bestrijding van de afwijkingen op godsdienstig gebied. Nog geen 
maand in functie, schrijft hij dat de magistraat het koninklijk godsdienstplak
kaat van 9 maart 1559 opnieuw dient te publiceren. Hij deelt daarbij mee dat 
dit plakkaat 'scherpelijck gheexecuteert worde, opdat die religie ende devotie 
wederom mocht floreren'. Mocht de magistraat hierbij in gebreke blijven, dan 
zal hij hierover de koning inlichten."" Parochiale en diocesane leiding leggen 
dus door middel van pressie op het stadsbestuur de reformatorische gemeente 
onder de druk van een contra-reformatorisch program en van koninklijke 
godsdienstplakkaten. De raad reageert op dit alles door een aantal conventi-
kelgangers op 13 september 1571 te sommeren binnen acht dagen 'sich der Hil-
liger Christlicker Kercken [te] vereenigen'. Gebeurt dit niet, dan zal de stad te
gen hen procederen.'"* Al vermeldt het diocesane visitatierapport van 15 juni 
1571 niets over het absenteren van de officiële erediensten, hierop is niet zon
der meer af te gaan. Het magistraatsvermaan aan het adres van wie verboden 
samenkomsten houden, geeft dit aan. Een aantal personen wordt in de stuk
ken met name vermeld. Daaronder bevinden zich reeds eerder genoemden. Zo 
Evert Schroer, die al vanaf 9 mei 1562, dus bijna tien jaar lang conventikels 
bezoekt en zijn broer Mattheus met diens vrouw. De naam van de dochter van 
Hilleken Vrancke komen we opnieuw tegen. Waarschuwingen gaan verder uit 
naar 'de Koeckenbacker', naar Willem 'op die Bleecke' en diens vrouw, naar 
Reiner Glasemaker en naar Berent Rotgers. De laatste is autochtoon en bur
ger."" Maar van een proces tegen hen lezen we niets. Het stadsbestuur gaf aan 
de pressie van wereldlijke en geestelijke autoriteiten alleen maar voor het ui
terlijke toe en beperkte zich vrijwel uitsluitend tot waarschuwen. Een dergelij
ke houding, die reeds in een eerder stadium werd geconstateerd, wordt ook 
verwoord in een reactie van de kanselier op 6 december 1571 aan het adres van 
enkele afgevaardigden van ridderschap en steden: 'men sege wel uuth allen 
placaten wes hen daerbij bevolen worde, doch sie begeerden ghien moeijte 
ende wolden liever aller saken stille sitten'.'^" 

Op 12 april 1572 gaat een waarschuwing van het stadsbestuur uit naar Johan 
Eckelboom'^', naar Gruythuis en opnieuw naar Cornells Wijbrants.'" 

Al is het archivalisch materiaal schaars, er zijn toch voldoende aanwijzin
gen om te stellen, dat er tijdens de periode van het Alva-regime zich te 
Kampen naast de bestaande kerk een kerkelijk leven onder het kruis heeft 

147 OA 95, 23 december 1570. 
148 OA2262, blad 19, 13 september 1571. 
149 Zijn naam komt voor op de burgercedule van 1565 OA 337, burgercedule 1565, 7 v. 
150 OA2514, fol. 240 
151 Zijn naam komt over 1573, 1575 en 1578 voor in RA 1, fol. 40, 66r , 116r., waar melding 
wordt gemaakt van beslaglegging op en aanpanding van zijn huis. In 1578 ondertekent hij een pe
titie ter verkrijging van een kerkgebouw voor gereformeerde erediensten 
152 OA 2262, blad 13, 12 april 1572 
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ontwikkeld. In hoeverre dit na het aflopen van het generale pardon der cen
trale regering, in november 1570, versterkt bleef met baUingen uit met name 
het gewest Holland, is onzeker. Tot degenen die in het geheim bleven sa
menkomen, behoorde in ieder geval een kern die deel uitmaakte van de au
tochtone bevolking. Het kerkelijk leven onder het kruis ter plaatse werd, 
met dat uit onder meer de beide andere IJsselsteden, in 1571 te Emden inge
deeld bij een van de 'Classes Ecclesiarum sub cruce'. '" Over de kerkelijke 
situatie te Kampen kon ter synode de oud-conventikelpredikant en hagepre-
diker Jan Arentsz. inlichtingen geven. Dit synodelid was met het kerkelijk 
leven onder het kruis ter plaatse immers goed op de hoogte. Ook conventi-
kelvoorganger Joachim Messenmaker kan in Emden lokale informatie heb
ben gegeven. 

B. DE GEREFORMEERDEN EN HET BEWIND VAN 
VAN DEN BERG: 
11 AUGUSTUS - 19NOVEMBER 1572 

1. Capitulatie van de stad 

In april 1572 veroveren de watergeuzen Den Briel. Eind juli zijn reeds grote 
delen van Holland en Zeeland in opstand. De invloed van Willem van Oranje 
breidt zich naar Gelderland uit. De zwager van de prins, graaf Willem van den 
Berg, verovert Zutphen, Elburg en Hattem. Hij trekt Overijssel binnen. Au
gustus 1572 komt hij op Kampen aan. Als de troepen van Van den Berg voor 
de stad verschijnen, zijn er van Oranje reeds twee schriftelijke oproepen naar 
het stadsbestuur uitgegaan om zijn zijde te kiezen.''" In naam van Oranje be
looft luitenant-stadhouder Van den Berg de stad te beschermen tegen de 
'beestelicke slavernie, daerinn der van Alba mit sijnen frembden anhanck' on
der de schijn van koninklijke dienst 'Uw [...] gantz tyrannisch' heeft willen 
brengen. Hij belooft alle inwoners, zowel wereldlijken als geestelijken, in hun 
oude rechten en privileges te zullen respecteren.'" Omdat het stadsbestuur 
geen gehoor geeft aan de herhaalde oproep, wordt de stad belegerd. Na drie 
dagen geeft Kampen zich op 11 augustus over. Hoofdoorzaak van de capitula
tie is echter niet de militaire druk van buitenaf. Een aantal inwoners loopt naar 
Van den Berg over. Zij lichten hem in over de wijze van defensie binnen de 
stad. Er is geen Spaans garnizoen, maar de verdediging is aan de vier vendels 
van de burgerwacht opgedragen. Aan de soldaten die tegen van den Berg wil-

154 De eerste oproep heeft de stad nooit bereikt. De tweede volgt 3 augustus. OA 95, 3 augustus 
1572. Raad, meenten en burgerij hadden tevoren gezworen de stad niet over te geven. OA 22, fol. 
85-87, 14 juni 1572. 
155 Brief van Van den Berg. OA 95, 9 augustus 1572. 
153 'Alium Amsterodamensis, Delffensis, et ceterae HoUandicae, Transisulanae et Phrisiae occi-
duae'. Acta van de Nederlandsche Synoden, 60. 
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len vechten, worden echter lontstokken en kruit onder de handen vandaan ge
stolen. Zelfs een aantal leden van de burgermilitie is 'hoeren gewoentlicken ge-
hoersaems onversienlick ende onverhoept ommegetoegen'.'"' Diverse gilde-
meesters krijgen een groot deel van de burgerij'" achter zich om tegen de wil 
van het stadsbestuur in met Van den Berg capitulatiebesprekingen te begin
nen. Thijs van Loeywagen, hoofdman van het St. Anna- of schippersgilde, 
heeft daarbij de leiding."* Opnieuw blijkt het aandeel van de schippers in de 
plaatselijke ontwikkelingen. Op de dag van de capitulatie verschijnen veel bur
gers in harnas voor het stadhuis. Geëist wordt, dat de magistraat de poort zal 
openen anders zou men dit zelf doen. In die kritieke fase neemt Thijs van Ol-
denseel, commandant van de burgerwacht in het Broederespel, de leiding. Met 
het vaandel in de hand stelt hij zich voor de geharnaste burgerij op en zegt: 
"wij willen niet vechten, [...], die dier meyninge sijn volgen mij na". Bij velen 
vindt hij gehoor. Hierop gaat de magistraat tot capitulatiebespreking over. De 
capitulatie was dus het directe gevolg van brede burgeroppositie, geleid door 
leden van met name het schippersgilde en de burgerwacht. Onder deze dwang 
koos het stadsbestuur de zijde van de prins.'" Op het raadhuis formuleert men 
die dag dan ook de volgende resolutie: 'na eysschender noot, alsoe overghe-
lecht dat sie die opgevinge geschien laten mosten, doch voer Godt ende die 
werldt geprotestiert, dat sie daerinne nyet en consentierden'. Kort na de capi
tulatie van Kampen gaan ook Zwolle, Hasselt, Steenwijk en Genemuiden over 
naar Oranje. 

2. Gereformeerde kern van de burgeroppositie 

Dat Kampen zich op 11 augustus 1572 bij Oranje aansluit, kan voor wat de 
brede burgeroppositie betreft, het gevolg zijn geweest van meerdere motieven. 
Zo kan angst voor de troepen van Van den Berg een rol hebben gespeeld. Of 
ook het economische argument van vrije vaart op IJssel, Zuiderzee en Noord
zee als eenmaal de zijde van de prins zou zijn gekozen. Het gevaar van een 
blokkade door de watergeuzen zou er immers danig door verminderen. Ook 

156 Het citaat waar het aandeel vanuit de burgerwacht duidehjk m uitkomt, is onderdeel van een 
brief van het stadsbestuur op 28 november aan de stadhouder geschreven Daarin stelt de magi
straat, dat hij tot overgave aan van Van den Berg werd gedwongen 'durch eenigen wederwiUigen 
van die exercitie, hoeres gewoentlicken gehoersaems onversienlick ende onverhoept ommegetoe-
gen' OA 225, fol. 347-352, 28 november 1572. 
157 Brede burgeroppositie blijkt duidelijk uit een opmerking van het lid van het stadsbestuur, 
Arent toe Boecop' 'Ende soo men sach, dat vee/e borgeren den Raet verlieten ende den Grave daer 
in hebben wolde, is bij Scepen ende Raet besloten, dat sij de inneminge geschien mosten laten'. 
Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 125. 
158 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 120-125; Nagge, Historie van Overijssel, II, 
400-407. 
159 De overige politieke gegevens zijn behalve uit de reeds genoemde brief, OA 225, fol 347-352 
ontleend aan: OA 22, 11 aug 1572; Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 119, 120, 124, 
125; Nagge, Historie van Overijssel, II, 413-415. 
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afkeer van het absolutistische regime van Alva en het aantasten van gewestelij
ke en stedelijke privileges kan tot aansluiting bijgedragen hebben. Eveneens de 
weerstand tegen het strenge program van de Contra-Reformatie dat Alva en 
zijn regermgsbisschop in het gewest doorgevoerd wilden zien. De brede bur
geroppositie mag zeker niet geheel worden verklaard als een overtuigd zich in
zetten voor het gereformeerd protestantisme. Naar een schatting van het 
stadsbestuur van kort na de capitulatie, zou op dat moment de kerk van het 
Minderbroedersklooster groot genoeg zijn om in de stad voor alle gerefor
meerden diensten te beleggen.'^ Hieruit kan worden afgeleid, dat het overgro
te deel van de burgerij niet gereformeerd was. 

Toch heeft de kern van de brede burgeroppositie bestaan uit personen die 
een groeiende gereformeerde gezindheid hadden. Van een dergelijke gezind
heid kan sprake geweest zijn bij een man als Thijs van Loeywagen, de leiding
gevende gildemeester van het schippersgilde. Hij was op 13 januari 1568 be
trokken geweest bij een proces voor de kerkelijke rechtbank van de officiaal te 
Deventer. Onder ede werd toen over hem verklaard, dat hij op zijn schip aan 
rector Caspar Holstech had toegelaten veel 'onnutte blasphemische' woorden 
te spreken over het heilig altaarsacrament. Van Loeywagen had het toen per
soonlijk voor de prediker van de Heilige-Geestgasthuiskerk opgenomen. 
Daarbij had hij bovendien kritiek op het godsdienstbeleid van het stadsbe
stuur geuit door te zeggen: "See hebben dessen armen papen veriaecht".'*' 

Eind oktober 1572 gaat Van den Berg over tot een grondige omzetting van 
het stadsbestuur.'" Het ligt voor de hand dat hij de nieuwe leden vooral zocht 
in de kring van de burgeroppositie. Een aantal blijkt later lid of sympathisant 
van de Gereformeerde Kerk te zijn. Een van de meest markante leden van de 
nieuwe magistraat is wel Thijs van Oldenseel, de commandant van de burger
wacht die op het kritieke moment aan de opstandige burgerij leiding gaf. Hij 
blijkt, zodra de Gereformeerde Kerk in 1578 opnieuw publiek getolereerd 
wordt, met deze kerk verbonden te zijn. Want hij ondertekent dan de burger
petitie waarin om toewijzing van een kerkgebouw voor gereformeerde eredien
sten verzocht wordt. '" Vanaf 27 december 1579 neemt hij samen met zijn 
vrouw en dochter in de Gereformeerde Kerk deel aan het avondmaal.'*^ Bij de 
omzetting van het stadsbestuur wordt hij voorgesteld als meenteman.'" 
160 OA 225, fol. 332, 18 augustus 1572 
161 OA 2252, 21 januari 1568 
162 Zie BIJLAGE II De daar genoemde gegevens geven geen aanleiding om te spreken van een 
politieke zuivering op godsdienstige grondslag Want van de nieuwe raadsleden hebben slechts 3 
van de 18 persoonlijk voor de Gereformeerde Kerk gekozen en van de grote gemeente waren er 7 
van de 22 persoonlijk lid van de Gereformeerde Kerk Er dient echter wel rekening gehouden te 
worden met een ruime groep van bestuursleden die, al werden ze geen lid, wel met de Gerefor
meerde Kerk sympathiseerden Van een gereformeerd stadsbestuur is echter geen sprake. 
163 OA2263, september 1578 
164 NA K Ned Herv Gem Kampen 138 
165 OA 2385 Als enkele maanden later de stad weer terugkeert in het Spaanse kamp, wordt Van 
Oldenseel afgezet en later ook gevangen genomen. Maar als de stad definitief aan de staatse kant 
blijft, wordt hij weer gedurende een aantal jaren meenteman. 
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Bij de verandering van het stadsbestuur door Van den Berg wordt eveneens 
de naam vermeld van Lucas Schroer. Al heeft hij onder wettige verontschuldi
ging voor de post van meenteman bedankt, de kandidaatstelling van de man 
die sinds 1562 wegens conventikelbezoek herhaaldelijk samen met zijn vrouw 
vermaand werd, is wel karakteristiek. Zeker gezien het feit, dat hij tot een fa
milie behoorde waarvan zelfs meerderen gereformeerde conventikelgangers 
waren: Evert Schroer en Mattheus Schroer met diens vrouw. Terwijl nog een 
familielid, Gheert Schroer, zich tijdens het beleg, in harnas gestoken, duide
lijk oppositioneel tegenover magistraatslid Arent toe Boecop gedragen had, 
door te zeggen: "Bocop, het is te laet, doet op, oft wij doen op".'*' 

In de veranderde meente krijgt een zekere Jan Geerts zitting. Ook hij zal in 
1578 de petitie om een gereformeerd kerkgebouw ondertekenen. 

Tot nieuwe meenteman wordt door Van den Berg verder benoemd Jacob Je-
lijsz. Hij zal op Pasen 1579 het avondmaal vieren in de Gereformeerde Kerk. 

Tot raadsUd wordt in oktober 1572 benoemd Jonge Reiner. In 1578 zet hij 
zijn handtekening onder de petitie van gereformeerden voor een eigen kerkge
bouw. 

Hetzelfde geldt voor Rutger Hudde, een zoon van koopman Henrick Hud-
de, de leidinggevende woordvoerder in het burgerprotest van 1539 rond de van 
heresie beschuldigde vicecureit heer Arent Graet van CoUen. Van 1561 tot 
1566 had Rutger Hudde al in de raad gezeten. Maar voorjaar 1572 was hij -
mogelijk om protestantse gevoelens? - daaruit verdwenen. Als Van den Berg 
het stadsbestuur verandert, krijgt hij weer zitting in de raad. Zijn naam komt 
in het vervolg van de politieke en kerkelijke verwikkeHngen herhaalde malen 
naar voren. In 1578 is hij een van de leidinggevende gereformeerden. 

Hendrik Kistenmaker blijft in 1572 lid van de raad. Hij viert op 2 augustus 
1579 in de Gereformeerde Kerk het avondmaal. 

In de grote gemeente krijgt tijdens het bewind van Van den Berg Geert 
Hoyer zitting. Hij is een autochtone burger. Zijn naam komt voor op de bur-
gercedule van 1565.'*' Op 14 augustus 1580 viert Hoyer als gereformeerde het 
heilig avondmaal. 

Herman Gijsbertsz. maakt ook deel uit van de nieuwe meente. Hij neemt, 
samen met zijn vrouw, 2 augustus 1579 deel aan het gereformeerde avond
maal. 

Nieuwe meenteman Jan Jansz. ondertekent de petitie van 1578 om een gere
formeerd kerkgebouw. 

Nadat de stad teruggekeerd is in het Spaanse kamp, wordt een zekere Gerrit 
Nijber gearresteerd. Reden voor zijn arrestatie is, dat hij met de troepen van 
Van den Berg een goede verstandhouding had.'** Ook Nijber heeft de petitie 
van 1578 ondertekend. 

166 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 125. 
167 OA 337. Burgercedule 1565, l lv. 
168 OA 2385. 

200 



Wegens het overlopen naar het leger van Van den Berg wordt later een zeke
re Jan ter Steghe gegrepen. Deze neemt op 27 december 1579 binnen de Gere
formeerde Kerk deel aan het avondmaal.'*' 

Al deze personen waren gereformeerd gezinden. Hun keus voor Van den 
Berg en de prins was mede afhankelijk van hun keus op kerkelijk gebied. Op 
basis van het standpunt van mannen als Van Loeywagen en Van Oldenseel is 
de capitulatie voor Van den Berg dan ook te karakteriseren als een belangrijke 
fase op weg naar een vrij gereformeerd kerkelijk leven.'™ 

Deze vrijheid van godsdienst is met de capitulatie in één keer een feit. De 
overgave van de stad vindt plaats op grond van een verdrag waarbij onder 
meer wordt overeengekomen, dat 'alle priesteren, cloesteren, voirts geestelic-
ken und werltlicken personen onverletzt, onbeschadicht und onbedwongen 
bliven in hoeren guederen ende regimente, sowel van der religion ende exerci
tie van dien als andere'. '" Het verdrag, een manifest in naam van Oranje, 
heeft een sterk staatkundige inslag'", maar de godsdienstige factor is eveneens 
wezenlijk. Het verdrag is een overeenkomst met garanties voor de bestaande 
religie. Alle kerken, kloosters en beneficiegoederen blijven bestemd voor de 
rooms-katholieke godsdienst. De verdragstekst zwijgt over de positie van wie 
de Reformatie zijn toegedaan. Toch heeft de capitulatie voor hen verstrekken-

169 Jan ter Steghe en Gerrit Nijber worden als overlopers vermeld in RA 2, januari en maart 
1574 Zie ook OA 2385 
170 Mogelijk hadden ook de volgende personen een groeiende gereformeerde overtuiging 
- Roelof Buyter, wiens vrouw en dochter m 1598 als lidmaten van de Gereformeerde Kerk geno
teerd staan Buyter werd door Van den Berg in de nieuwe raad benoemd 

De vrouw van het nieuwe raadslid Otto Tengnagel is in 1585 lid van de Gereformeerde Kerk. 
- Familie van het nieuwe raadslid Bartolt Luloffsz neemt Pasen 1582 deel aan het avondmaal in 
de Gereformeerde Kerk. 
- Familie van het nieuwe raadshd Herman Igerman neemt december 1581 deel aan het avondmaal 
in de Gereformeerde Kerk. 
- Famihe van Herman van den Clooster, nieuw lid in de grote gemeente, gaat Pasen 1582 aan het 
avondmaal in de Gereformeerde Kerk aan 
- Familieleden van Geert Vrese ondertekenen in 1578 de petitie om een gereformeerd kerkgebouw, 
terwijl ZIJ op 21 oktober 1582 in de Gereformeerde Kerk deelnemen aan het avondmaal 
- Ook van de raadsleden Hendnck de Wolff, Claes Haersolte en Henric van Ens blijken na 1579 
meerdere familieleden lid van de Gereformeerde Kerk te zijn Voor complete lijsten over 1572 van 
personen die voor en tijdens het bewind van Van den Berg het stadsbestuur hebben gevormd" OA 
276, OA 282, Schilder, Van Raad lol Muniapaliteil, 58, 62, 63 
171 OA95, 11 augustus 1572 
172 Zo wordt volgens OA 95, 11 augustus 1572, onder meer het volgende overeengekomen: Dat 
de stedelijke regering in dienst blijft van en gehoorzaamheid verschuldigd blijft aan de koning 
van Spanje Al wordt Alva getekend als tiran, trouw aan de koning staat met ter discussie In het 
capitulatieverdrag wordt Oranje gekwalificeerd als stadhouder en kapitein-generaal over Hol
land, Zeeland West-Friesland en Utrecht Graaf Van den Berg heet luitenant en stadhouder-ge
neraal van Gelre, Zutphen en Overijssel, in dienst van de koning Ook wordt overeengekomen, 
dat de ingezetenen in het bezit blijven van al hun voorheen genoten rechten, vrijheden en privile
ges En dat men 'onverhyndert und onbeschadicht bliven an hoeren lieve und allen hoeren gue
deren' 
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de gevolgen. Met ingang van de dag van overgave laat het stadsbestuur de ge
reformeerde religie en eredienst vrij toe binnen de stad. Want volgens magi-
straatslid Arent toe Boecop werd bij de overgave van de stad beloofd, dat 
'men de Roomsche Religie vrij solde exerceren, soo oock de Augsbursche 
Confessie'."^ Er is dus een soort van religievrede aanvaard. Voor gerefor
meerden binnen de stad houdt dit voor het eerst sinds de zomer van 1566 weer 
een hoopvol perspectief in: vrijheid van gereformeerde eredienst. En dat, ter
wijl nog kort voor het beleg, op 12 april 1572, er van magistraatszijde naar 
drie protestanten een waarschuwing was uitgegaan, om zich direct met de be
staande kerk te verenigen."'' 

De belijders van de Augsburgse Confessie waar het in de onderhandelingen 
om ging, waren geen luthersen, maar gereformeerden. Dit blijkt uit corres
pondentie die kort na de capitulatie tussen stadsbestuur en Van den Berg werd 
gevoerd over de aanvraag en de toewijzing van een kerkgebouw voor protes
tantse erediensten: 'Wij hebben U schriven van dato gisteren zeer wel ontfan-
gen, gelezen ende verstaen ende angaende dat die van die gereformeerde Reli
gie aldaer een kercke inn nemen zullen'."' 

3. Religievrede brengt geen oplossing van het godsdienstvraagstuk 

Drie maanden lang houdt Van den Berg Kampen bezet."* In die periode 
brengt hij, samen met de gereformeerden, een politieke en godsdienstige door
braak tot stand. Daarbij wordt echter de religievrede die bij de overgave was 
overeengekomen, duidelijk geschonden. 

Reeds binnen een week na de capitulatie hebben gereformeerden aan Van 
den Berg een verzoekschrift overhandigd met de vraag om een kerkgebouw 
voor gereformeerde erediensten. Door de raad worden de indieners van het 
verzoek getypeerd als 'etlicke vreempden persoenen die een tijdtlanck alhier 
bij ons gewoent, doch ghiene burgere en sinnen'."^ Volgens het stadsbestuur 

173 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 136 Leunend uit een venster van de Hagen-
poort was Toe Boecop tijdens de onderhandelingen woordvoerder geweest van de magistraat Uit
gebreid was er toen gesproken 'soo van de geestelycke personen [en] van den kerckendienst' Het 
bericht van Toe Boecop over het vrijlaten van religie naar de Augsburgse Confessie is dus afkom
stig van een betrouwbaar getuige Over de genoemde onderhandelingen vermeldt ook Revius, Da-
ventriae Illustratae Libri Sex, 462, 464 'in ca rehgionem veterem Catholico-Romanam, et earn 
quae Confessioni Augustanae inhaeret exercendas'; 'ac proinde tam Romanae religioni quam 
Confessioni Augustanae addictos hbertati fidei suae omini ex parte relicturum, etc ' 
174 OA 2262, blad 13,12 april 1572 
175 OA 225, fol 332, 333, 18 en 19 augustus 1572. 
176 Met betrekking tot de politieke en mihtaire spanning in de stad gedurende deze drie maan
den, zie de volgende archivalia- OA 95, 22 aug 1572, OA 243, 15 en 17 sept 1572, OA 22, 25 sept 
1572, OA 225, fol 340, 23 okt 1572, fol 341, 342, 26 en 27 okt 1572; OA 22, 28 okt 1572. 
177 OA 225, fol 332, 18 aug. 1572 De 19e eeuwse Moulin interpreteert dit nader 'Dezelfde Hol
landers, welke in 1567 te Kampen een veilige schuilplaats gevonden en gedurende de vervolging 
bescherming genoten hadden, waren de eersten, die eene kerk begeerden ter uitoefening van de 
hervormde godsdienst' Moulin, Historische Kamper Kronijk, 11, 76, 77; zo ook Schoengen, 
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zijn de initiatiefnemers dus gereformeerden van buitenaf. Maar Van den Berg 
typeert hen anders. Als afgevaardigden van het stadsbestuur hem bezoeken 
om toewijzing van een kerkgebouw te verhinderen, krijgen ze namehjk van 
hem te horen "de stadt behoorde selfs sijn Gen. omme soodane vergunninge 
te bidden, gehjck de borgeren daerommme aen sijn Gen. gesupphceert".'^* Bij 
zo'n verschillende omschrijving van de aanvragers, is het belangrijk een ant
woord te vinden op de vraag in hoeverre de aanvraag van een gereformeerd 
kerkgebouw op dat moment opkwam uit de Kamper samenleving. Omdat een 
stuk met de namen van de indieners ontbreekt, moet het antwoord op deze 
vraag worden opgebouwd vanuit andere gegevens. Aan de ene kant heeft het 
rooms-katholieke stadsbestuur er belang bij de indieners van het verzoek
schrift te omschrijven als vreemdelingen. Zo'n typering kan dienen om hen bij 
de graaf te diskwalificeren als personen die geen burgerrechten kunnen doen 
gelden, laat staan dat ze bevoegd zijn tot het indienen van een dergelijk ver
strekkend verzoek. Anderzijds evenwel bestaat de kern van de brede burge
roppositie uit autochtone gereformeerd gezinden. Hun keus voor Van den 
Berg en Oranje werd mede bepaald door hun kerkelijke standpunt Het ligt 
dan ook zeer voor de hand, dat zulke sterk gemotiveerde burgers na de belofte 
van religievnjheid de openbare uitoefening van de gereformeerde religie in de 
stad een plaats willen geven door middel van de vraag om een kerkgebouw. De 
betrokkenheid van de burgerij bij de zaak van de religie blijkt ook, als in de 
maand oktober aan invulling van de predikantsbezetting wordt gewerkt. Het 
reformatorisch gezinde deel van de bevolking wenst dan Caspar Holstech als 
predikant terug. Kennelijk was men zijn prediking van vijf jaar geleden nog 
niet vergeten. Het voorstel met betrekking tot de voormaUge prediker uit de 
kerk van het Heilige-Geestgasthuis komt op vanuit de burgerij en de gilden. 
Dit wijst op stevige verworteling van de initiatiefnemers in de Kamper samen
leving, want Holstechs prediking vond plaats voor de toestroom van vreemde
lingen tijdens het Alva-regime begon. Zodra het maar mogelijk is, wordt van
uit de autochtone bevolking aan deze man direct weer een plaats toegedacht 
bij de opbouw van een gereformeerd kerkelijk leven.'^' 

Er mag dus met zonder meer op het zeggen van het stadsbestuur worden af
gegaan Dat er bij de aanvraag voor een gereformeerd kerkgebouw mede een 
inbreng van vreemdelingen van buitenaf is geweest, ligt voor de hand. Onder 
degenen die zich van de bestaande kerk verwijderd hadden, bevonden zich 
veel vreemdelingen. Wanneer echter zonder meer wordt gesteld, dat de aan
vragers van een gereformeerd kerkgebouw personen waren van buitenaf, doet 
het stadsbestuur de kwestie ten onrechte af als was het een zaak die in wezen 
buiten de horizon van de eigen bevolking lag. Een dergelijke voorstelhng van 

'Overijssel in staatkundig en godsdienstig opzicht', 558 Deze interpretatie wordt echter niet na
der onderbouwd 
178 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 131 
179 OA 22, fol 90, 7 oktober 1572 
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zaken klopt niet met de feiten. In het verzoek om een gereformeerd kerkge
bouw heeft wel degehjk een deel van de Kamper burgerij zijn inbreng gehad. 

De indieners van het verzoekschrift vragen Van den Berg ook of uit het toe 
te wijzen kerkgebouw altaren en beelden verwijderd mogen worden. De graaf 
gaat op dit verzoek in. De gereformeerden, die hem een niet nader geconcreti
seerde vraag om kerkruimte voorleggen, krijgen van hem de St. Nicolaaskerk, 
de hoofdkerk, toegewezen. Op grond van deze bepaalde vorm van inwilliging, 
verzoeken de aanvragers het stadsbestuur in de St. Nicolaaskerk altaren en 
beelden te laten ruimen. Dat de gereformeerden aan Van den Berg inderdaad 
een niet nader geconcretiseerd verzoek om kerkruimte deden en dat toewijzing 
van de St. Nicolaaskerk het intitiatief van Van den Berg is geweest, blijkt uit 
zijn opmerking: "ende angaende dat die van die gereformeerde religie aldaer 
een kercke in nemen zullen ende Sint Nicolaes kercke voer bequaemst daertho 
verordent is van ons" .^^^ Deze woorden ontkrachten het suggestieve spreken 
van de raad als zouden supplianten zélf met een gericht voorstel tot toewijzing 
van de hoofdkerk naar Van den Berg zijn gegaan: 'des dan U.E. geaccordiert, 
uth cracht van den wekken die selve voorts anvorderen, om Sint Niclaes kerc
ke daert thoe t' hebben'.'^' De raad schrijft op 18 augustus aan Van den Berg 
een brief met het dringende verzoek de beslissing over toewijzing van een kerk
gebouw uit te stellen tot de graaf persoonlijk vanuit Hattem in Kampen zal 
zijn gearriveerd. Het stadsbestuur vreest in de beslissing te worden gepasseerd. 
Mocht de graaf toch tot toewijzing willen overgaan, dan zou de magistraat 
graag zien, dat in plaats van de hoofdkerk de kerk van het Minderbroe-
dersklooster zou worden aangewezen. Deze ligt centraal. Het kerkgebouw is 
naar het oordeel van het stadsbestuur groot genoeg voor het beleggen van ge
reformeerde erediensten. En bovendien kan het veel eenvoudiger van altaren 
en beelden worden ontdaan dan de St. Nicolaaskerk. Dit laatste argument ligt 
voor de hand. De franciscanen preekten veel; vandaar ook minder altaren, 
geen veelheid aan kapellen en een minder rijke inventaris. De magistraat wijst 
er nog op, dat de Minderbroederskerk beter geschikt is voor prediking, omdat 
er zich maar weinig pilaren in het gebouw bevinden.'*^ 

In afwachting van het grafelijk antwoord, vreest het stadsbestuur dat de in
dieners van het verzoek samen met het krijgsvolk 'mit inneminge der kercken 
voortvaeren sullen'. Daarom reist direct een deputatie naar de graaf in Hattem 
af, waaronder zich ook de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk bevinden.'" 
Men wil de kerk 'van die ruminge der beelden gevriet, ende die olde gewoent-
licke ceremoniën (wie bes an heer tho geschiet) aldaer onderholden."*" 

Terwijl de deputatie wegens de oorlogssituatie halverwege moet terugkeren, 

180 OA 225, fol. 233, 1 augustus 1572. 
181 OA 225, fol. 332, 18 augustus 1572. 
182 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 132. 
183 OA 2514, fol. 266, 19 augustus 1572. 
184 RA 2, fol. 179, 20 augustus 1572. 
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heeft Van den Berg op 19 augustus de raad reeds teruggeschreven 'aengaende 
dat die van die gereformeerde rehgie aldaer een kercke innemen' zullen. Hij 
deelt mee, dat door hem de St Nicolaaskerk als de meest geschikte toegewezen 
IS HIJ houdt de raad voor zich met bezwaard te voelen, maar dit te beschou
wen als een zaak die de eer van God betreft, 'damit alle dingen te geschickter 
ter eeren Gods, upbouwinge der waerer Christlicker religiën ende algemeynen 
welstandt ende welvaert toegaen magh' Van den Berg belooft de geestelijken 
bij hun prebenden en vicarieen te laten ' " Hierop stuurt de magistraat de de
putatie opnieuw naar de graaf met de vraag, de grootste kerk voor de oude re
ligie te mogen behouden. Maar Van den Berg houdt hun voor "Godt queme 
ommers het beste toe; die stadt behoerde hem selfs om sulcke vergunninge te 
bidden" Herhaald aanhouden van de afgevaardigden doet hem vervolgens 
opmerken "Godt hadde hem die stadt gegeven, soe behoerde hij oeck in teken 
van danckbaerheit die grootste kercke tot Godts Woorts verkundinge ordinie-
ren" Ook deze opmerking uit de mond van Van den Berg geeft aan, dat het 
initiatief tot inrichting van de St. Nicolaaskerk voor gereformeerde eredien
sten niet van de aanvragers, maar van de graaf is uitgegaan. Na deze woorden 
gaf Van den Berg de stadsdeputaten tevens te verstaan, "dat men der Minre-
broderskercke opruymen solde". Dit laatste zal betekenen, dat ook deze kerk 
van beelden en altaren dient te worden gezuiverd en voor gereformeerde ere
diensten moet worden ingericht '*' In het hcht van het capitulatieverdrag is 
deze vorm van toewijzing met te rechtvaardigen Hierover doet een Kamper 
afgevaardigde op de Overijsselse landdag van 25 augustus 1572 dan ook te
recht zijn beklag. Uit de dagvaart van de betreffende landdag blijkt verder, 
dat nog in een derde grote kerk, de O.L V -kerk, de diensten gedurende enige 
tijd opgeschort zijn geweest '*' 

Op 1 september wordt op bevel van de raad, in opdracht van de graaf, de St 
Nicolaaskerk geruimd. Het sacramentshuis wordt op last van Van den Berg in 
stukken geslagen en deels tot oorlogsgeschut omgesmolten '** Die dag wordt 
ook 'het silverwerck, ornamenten, misgewaet, missalen, boecken van St. Ni-
claes behandicht Ende hebben voort alle kelcken, monstrantien, ciboriën, 
ende ornamenten overal genomen, alle altaren, beelden ende al wat sij van 

185 0A225,fol 333, 19aug 1572, OA 2514, fol 266, 19 aug 1572 
186 OA 2514, fol 266, 267, 20 augustus 1572 
187 Dit valt op te maken uit de volgende zinsnede in het Dagvaartboek 'wie dan oick sijn Genade 
uthstelde dat versoeck der voerseyde gedeputeerden om die gewoentlicken diensten in Onser Lie 
ven Vrouwenkercken weder te doene' OA 2514, fol 268, 25 augustus 1572 
188 Het was een reusachtig gevaarte Het bovenstuk alleen al bestond uit 9063 ponden koper 
Van Heussen, Oudheden en Gestichten, II, 4 De stukken van het sacramentshuis werden naar 
Zwolle gevoerd, later deels teruggehaald Volgens de rekeningen van de kerkmeesters van de St 
Nicolaaskerk over 1572, njdt negen keer een wagen naar Zwolle om vandaar 'weder toe krijgen 
ende nair Campen t' voeren het metalen sacramentshuysken, ende andere ornamenten onse kerc 
ke toebehorende vuyt ontbeet [ = in opdracht] ende bevel des Graven van den Berch affghebro-
ken, deerhek in stucken ghesmeeten, ende alsoe toe SwoUe ghebrocht' De stukken waren in 19 
tonnen opgeslagen OA 1332, fol 13 v 
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eenige cieraetheden der kercke becomen conden, aen stucken geslagen ende 
soo grooten schade gedaen, dat het niet toe schrijven en is'.'*' In het Memorie-
boek van de St. Cuneramemorie is hierover een ooggetuigenverslag bewaard 
gebleven. Memoriemeester Lambert Baers beschrijft hoe hij geprobeerd heeft 
de kostbaarste misgewaden en altaarsieraden uit handen van aanhangers van 
Van den Berg te houden. Hij deed dit volgens zijn eigen zeggen zonder enige 
hulp van anderen. Terwijl hij probeert te redden wat er te redden valt, ziet hij 
dat schoolmeester Jan Pelgrom zich heel anders opstelt. Deze blijkt tot het 
zuiveren van het kerkgebouw sterk gemotiveerd te zijn."° Een maand later, 
1 oktober 1572, wil Van den Berg twee of meer predikanten aanstellen. Dit 
valt uit het volgende af te lezen: 'daerna den Grave van den Berge gevraecht 
waevanne den predicanten, bij sijn Genade gestalt, onderholden solde'.'" 
Deze aanstelling gaat niet geheel buiten gilden en burgerij om. Zoals gezegd, 
diverse gildeleden en een aantal andere burgers vragen om Caspar Holstech als 
predikant. Zodra dit maar mogelijk was, is de verjaagde Holstech kennelijk 
naar de stad teruggekeerd. De magistraat gaat met hem praten. Terwijl vanuit 
de bevolking op Holstech wordt gewezen, worden door Van den Berg de na
men van nog twee andere predikanten genoemd. Ook met hen zal het stadsbe
stuur gaan praten."^ Terwijl in september en oktober de stad tot een versterkte 
Oranjevesting wordt gemaakt'", zet de graaf zijn beleid in godsdienstzaken 
door. Door hem wordt op 12 oktober Johannes Oostendorp tot predikant van 
de hoofdkerk benoemd."" Prediker in de Buitenkerk wordt een zekere Johan-

189 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 136 
190 Getuigenverslag van memoriemeester Lambert Baers in GA-A 235, Memorieboek St Cune
ramemorie, fol 51 r 'Kwam dye grave van den Berghe bynnen Campen [ ] doe hefft hij dye 
kercke ghespoleyiert ende an stucke ghebroecken alien dat daer yn was altaeren, ordementten 
ende seboryyen datter nyt en bleyff alsoe dat yck, Lambert Baers [ ] ghebercht hebbe eene nyye 
karsuffeles keste daer onse beyde beste ordementen yn hanghen, een roet tservylen [ = geweven 
stof van half linnen, half wol] ende een blauwe [ ] mil alle sijn toebehoer Noch hebbe yck ge-
bercht het beste pellen myt ij dye beste gardijnen, noch dy kelckesghe [ ] myt het deckel daerop 
myt dye sulveren vase myt sulver pullen Maer den kelck dye brochte mester Jan Pelgroms dye 
lantdrost, dye hadde yck nyt yn mijn bewaer, alsoe dat yck solde wel mer ghebercht hebben, dan 
yck en hadde gyen hulpe' 
191 OA 2514, fol 269, 1 oktober 1572 
192 OA 22, fol 90, 7 oktober 1572 
193 Er bestaat angst voor infiltratie van Spaansgezinden Overnachtende vreemdehngen moeten 
op het stadhuis worden aangegeven Jaar- en weekmarkten mogen met meer buiten de poort wor
den gehouden Burgers worden tot wachtlopen verplicht De eed van trouw wordt afgeeist Voor
raden buskruit moeten worden vergroot Oranje bezoekt de stad op weg van Roermond naar Enk-
huizen Alva's wraakleger komt achter hem aan. Op 23 oktober blijkt de stad met een extra ven
del bezet te zijn Verzoeken om terugtrekking hiervan werken bij Van den Berg averechts Op zijn 
bevel vindt op 28 oktober verandering van het stadsbestuur plaats OA 243, 15 en 17 sept, OA 22, 
25 sept, OA 225, fol 340-342, 23, 26 en 27 okt , OA 22, fol 94, 95, 28 okt 1572 
194 Oostendorp is in de regio geen onbekende In 1564 werd hij te Deventer als stadspastoor aan 
de O L V -kerk verbonden Met zijn kapelaan Caspar Coolhaes en met Melchior Pelgrim, ex-
priester te Kampen, preekte hij er in 1566 hervormingsgezind Juni 1567 moest ook Oostendorp, 
uit het ambt ontslagen, Deventer verlaten. De HuUu, 'Bijdragen tot de geschiedenis der hervor-
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nes van Emden. Binnen een gereformeerde context zegt de toevoeging 'van 
Emden', zeker na 1571, genoeg over de wijze waarop deze Johannes hier heeft 
gepreekt.De raad krijgt opdracht in beider levensonderhoud te voorzien."' Of 
ook Caspar Holstech nog korte tijd kerkelijke diensten heeft verricht, blijft 
onzeker. Enkele weken later keerde de stad namelijk onder Spaans gezag te
rug. In de stadsrekeningen over 1588 bevindt zich een post waarin Holstech 
een uitkering van 100 herenpond wordt gedaan, 'voer sijn grote schade in tijt 
van den Grave van den Berghe geleden'. Maar dit bencht kan zowel betrek
king hebben op een eventueel passeren van Holstech door Van den Berg, als 
op schade door overhaast vertrek uit een pas aangegaan dienstverband als ge
volg van de val van het bewind van Van den Berg."' 

Nog voor de St. Nicolaaskerk geruimd werd, handelde Van den Berg al in 
strijd met het capitulatieverdrag. Bij de overgave had hij beloofd alle priesters 
en overige geestelijkheid en de kloosters 'onverlet, onbeschadicht ende onbe
dwongen' te laten in goederen en organisatie. Maar nog geen 48 uur na de slui
ting van het verdrag wordt de gardiaan van het Minderbroedersklooster gear
resteerd en korte tijd later ook de president van het convent. Uit het klooster 
neemt de graaf een ton met kerksieraden in beslag."^ Een maand later blijken 
alle broeders uit het convent als gevangenen per schip op transport gezet te 
zijn naar Huizen."* De bibliotheek van het klooster wordt weggehaald. Er 
worden vernielingen aangericht."' 

Ook de wedeme van de pastoor moet het ontgelden. Uit de pastorie worden 
de boeken verwijderd. Allerlei meubilair verdwijnt.-^"" 

De omvang van deze beeldenstorm blijkt uit een publicatie van het stadsbe-

ming te Deventer', 177 Oostendorp was in 1568 op het Convent van Wezel aanwezig Zijn naam 
werd door praeses Datheen bij de ondertekenaars als volgt ingevoegd 'Jois Ostendorpii nomine 
subscripsit' Acta van de Nederlandsche Synoden, 37 
195 OA2414, 12 oktober 1572 
196 OA461, a o p 
197 'Gisteren avondt wordt den gardian, van den morgen worde presidente gefangen van den 
Minnebroderss, warbij de Graffe gekregen hefft ein tonne mit kelhcken, monstransien und ander 
sillveren gesmide, wo se varenn werden, leret de tijdt' Brief van een inwoner uit de stad geschre
ven aan iemand te Bremen, gedateerd 14 augustus 1572 Van Vloten, Nederlands Opstand, XCVI-
II 
198 'item den 17 September gegeven Andreas Straetgen, dat hij [ ] den Observanten hem to 
Huyssen bij Bonschoten gevoert heft Betaelt Peter Johansz Cock item an broet ende bier ende 
anders den gevangen priesters in 't schip togesant' OA 445, alh onraedt, 17 september 1572 
199 'Item den 11 October [ ] gegeven [ ] ten Observanten 10 g g tot reparatie haerer kercke 
van den goesen vernielt ende up voele plaetzen verdorven, 20 h p ' OA 447, allerhande onraedt, 
11 oktober 1574 
200 'Datgene der stadtdieners [ ] verdroncken hadden als sie die boecken ut het Minrebroder-
cloester ende uth die wedeme bij tijden des Graven to den Berge gehaelt ende op die Nijecamer ge
bracht hadden OA 445, alh onraedt, brief van 12 december 1572 van het stadsbestuur aan pas
toor Hetsroey die inmiddels naar 's-Hertogenbosch was uitgeweken 'Soe voele die wedeme ende 
derselver guederen betreffet, hebben wij die eendeels geberget'. Uit de stadsrekeningen, 7 jan 
1573 'Item gegeven 2 mans dat sie des pastoersgoet weder inn die wedeme brachten' OA 445, 
alh onraedt 
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stuur zodra Van den Berg de stad ontruimd heeft. Schepenen en raden gebie
den daarin, dat een ieder die van kerken, kerkhoven, kloosters^"' of gasthuizen 
enige ornamenten, versierselen, potten, ketels, glazen, huisraad of andere goe
deren hebben, deze ter plaatse terug moeten bezorgen.^"^ Dus meerdere ker
ken, diverse kloosters, kapellen en gasthuizen waren erbij betrokken. Zelfs 
van kerkhoven werden voorwerpen vernield of meegenomen. Van den Berg is 
hierin de direct verantwoordelijke. Reeds 1 september gaf hij opdracht tot een 
lokale en regionale zuiveringscampagne: 'In desen stadt Campen und den 
umbligenden und underhoerigen dorfferen die kercken zu reformieren, die or
namenten van ghuldenen und silberen geschier van kelcken monstrantzen und 
sunst auch was in den kercken van boeken und misgewanten [...] ons [...] lie-
veren [...] sollen'.2°' 
Zoals uit de arrestatie en de uitzetting van de Minderbroeders al bleek, werd 
ook de geestelijkheid zelf bedreigd. Deze bedreiging beperkte zich niet enkel 
tot de Minderbroeders. Op 1 september wordt ook een priester, heer Gelis 
gearresteerd.^"^ En op 23 oktober geeft Van den Berg het stadsbestuur schrifte
lijk te verstaan 'dat Ihr anstundt in ansehen des brieves alle papen und munic-
ken, niemantz uitgescheiden euwere stadt verweisset, und denselven mitt vrede 
dar in to kommen verbiedet up unser hochster straff und ungnadt'. Alle 
geestelijken en monniken worden daarna op het raadhuis ontboden. Hun 
wordt de brief van Van den Berg voorgelezen. Na een nacht in het stadhuis te 
hebben vastgezeten, wordt de complete geestelijkheid, op de Cellebroeders na, 
de volgende dag aan boord van een schip gebracht. Het schip laat men dagen
lang op de IJssel liggen, tot op 27 oktober de geestelijken een paspoort hebben 
verkregen om naar elders te worden afgevoerd.^"' De Minderbroeders waren 
tevoren al verjaagd. De Cellebroeders daarentegen kunnen ongehinderd blij
ven. Waarschijnlijk hangt dit laatste samen met de opstelling van deze broe
ders in het jaar 1566. Toen lieten ze immers op hun kerkhof een hagepreek toe 
van de conventikelpredikant en hageprediker Jan Arentsz. 

Behalve de geestelijkheid worden ook de rooms-katholieke burgers lastig 
gevallen. Door Van den Berg wordt hun een speciale belasting opgelegd, varië
rend van zes tot veertig goudgulden. Daarbij is Berent Rotgers behulpzaam. 
Terwijl Berent in september 1571 nog gesommeerd werd zich bij de bestaande 
kerk te voegen^*, selecteert de voormalige conventikelganger een jaar later 
rooms-katholieke burgers voor een extra belastingaanslag. 

201 'Die jofferen cloosteren Brunnepe, op ten Oort, St. Brigitten ende St. Geertruit sijn geplon-
dert; mosten inventanum van hare goederen geven ende de grave stelde daer rentmeisters' Nagge, 
Historie van Overijssel, II, 426. 
202 OA 234, fol. 33v , 34r., 22 november 1572 
203 OA95, 1 september 1572 
204 Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 136. 
205 Een stadsdeputatie reist naar Van den Berg in Zwolle, om van hem een paspoort te verkrijgen 
'voer den gemenen priesters' OA 445, reyse ende boedeloen, 27 oktober 1572 
206 OA 2262, blad 19, 13 september 1571. 

208 



Zowel Van den Berg, zijn soldaten als sommige gereformeerden hebben aan 
de schending van het capitulatieverdrag schuld. De aanvraag en toewijzing van 
een gereformeerd kerkgebouw op zich is niet de oorzaak geweest dat de religie-
vrede stukbrak. Want bij de toezegging dat de gereformeerde religie in vrij
heid mag worden uitgeoefend, past in de toenmalige verhoudingen ook de be
schikbaarstelling van een kerkgebouw. Al betrof het verzoekschrift van gere
formeerde zijde een niet nader geconcretiseerde vraag om kerkruimte, ten aan
zien van de aangeboden hoofdkerk van de stad had de gereformeerden een 
meer bescheiden opstelling gepast. Dat de St. Nicolaaskerk niet aan de aan
hangers van de oude religie is gebleven, moet bij het stadsbestuur en bij de 
rooms-katholieke burgers zijn overgekomen als een gereformeerde greep naar 
de kerkelijke macht. En dat onder politieke en militaire dekking van Van den 
Berg, die tot taak had zowel voor de rooms-katholieken als voor de protestan
ten religievrede te garanderen. 

Dat gereformeerden uit een hen toegewezen kerkruimte beelden en altaar
stukken verwijderen, is vanzelfsprekend. Het gaat immers om voorwerpen 
met een bepaalde religieuze functie die in de gereformeerde religie fundamen
teel worden afgewezen. Uitoefening van de gereformeerde religie eist dan ook 
opruiming van alle gewijde kunst die niet bij het karakter van de kerk als 
plaats van woordverkondiging past. Maar het toeleveren van deze voorwerpen 
aan instanties die kerkgoed beschouwen als oorlogsbuit, is tegen het verdrag. 
Dit geldt ook voor het ontvreemden van ornamenten, potten, ketels, glazen en 
huisraad uit kloosters, gasthuizen en uit de pastorie door particulieren.^"" 

In hoeverre Kamper gereformeerden hieraan hebben meegedaan, is niet pre
cies te achterhalen. Dat er gereformeerden bij betrokken waren, kan worden 
aangenomen. Maar uit de stukken blijkt, dat het initiatief tot de brekerij niet 
allereerst ligt bij de burgerij, maar bij Van den Berg. Hij gaf op 1 september 
het sein tot een lokale en regionale zuiveringsactie. En van de zijde van het 
stadsbestuur wordt telkens weer gesteld, dat het Van den Bergs soldaten waren 
die kerken en kloosters hebben geplunderd^"* 

207 Dat achter de raadspublicatie van 22 november 1572 en de hernieuwde oproep van 27 novem
ber 1572 (OA243, fol 34 r.) om dergelijke kerkgoederen terug te bezorgen inderdaad feitelijk ver
grijp van particuheren ligt, blijkt bijvoorbeeld op 7 januari 1573 Dan wordt 'een tonne mit kerc-
kengoet uth Goddart van Westermans huis bess op 't raedthuis gedragen'. OA 445, alh. onraedt. 
Maar van deze Westermans is met bekend of hij rooms-katholiek was of gereformeerd. Hij kan 
uit anti-paapse gezindheid het kerkgoed hebben ontvreemd. Maar ook is mogelijk dat hij als 
rooms-katholiek de gewijde voorwerpen thuis heeft opgeborgen om te voorkomen dat Van den 
Berg ze in handen kreeg, dus vanuit dezelfde gezindheid als waaruit de memonemeester Lambert 
Baers heeft gehandeld Mogelijk is ook nog dat hij de waardevolle goederen enkel uit hebzucht 
achterhield. 
208 Dit blijkt uit de volgende gegevens-
- 'Item betaelt Jacob Pauwels, kistenmaecker van den Esell ende dat beelde daer up sittende, van 
den Graven to den Berches soldaten gebroecken, weder gemaect'. OA 445, alh onraedt, 27 april 
1573. 
- 'ten Observanten 10 g g tot reparatie hoerer kercke van den goesen vernielt ende up voele 
plaetzen verdorven, 20 h.p. ' . OA 447, allerh. onraedt, 11 oktober 1574, 
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Nog geen maand na het 'papen und Munnicken'-verbod verlaat Van den 
Berg op 19 november de stad. Terwijl Don Frederic Zutphen straft, ontvlucht 
de graaf vermomd als dienstbode, via de IJsselbrug de stad.^"' Zijn leger ver
loopt. Het gehele IJsselfront, Gelderland en Friesland vallen.^'" Zeer velen 
trekken met hem de stad uit.^" Dat tot degenen die Kampen verlaten, vooral 
de deelnemers aan de brede burgeroppositie behoren, ligt voor de hand. Zo 
verdwijnt Thijs van Loeywagen, die tijdens het bewmd van Van den Berg be
kend stond als 'kapitein van de Geuzen'.^'^ Over Thijs van Oldenseel wordt op 

- 'gewest op Emmerik ende Cleve om toe bekennen etlick kerckguet van kercken bmnen deser 
stadt Campen durch den Graven van den Berge ontfrempt' OA 446, reyse ende boedeloon, sep
tember 1573 
- 'Die hooftman Jan Nijenhuis, de tot Campen in Jan to Bocops huis gelegen hadde en vele moet-
wille hadde bedreven'. Nagge, Historie van Overijssel, II, 425 
- Soldalen nemen op 1 september heer Gehs gevangen, en vervolgens zoeken zij Arent toe Boe-
cop thuis, 'ende als sij hem met en vonden, hebben ettelycke dingen mede genomen dat hen belief
de' Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 136 
- 'Ende soe die rebellen die kercken, cloesteren ende altaren [ ] deerlicken gedevastreert ende 
gespolieert hadden' In dit citaat uit een brief gedateerd 12 december 1572 van het stadsbestuur 
aan pastoor Hetsroey staat het woord 'rebellen' voor de soldaten van Van den Berg De graaf zelf 
wordt in deze brief omschreven als 'Con Matt onses alregenedichsten heeren rebell' OA 225, 
fol 354, 12 december 1572 
Deze gegevens van het stadsbestuur zijn betrouwbaar De mogelijkheid dat de magistraat achteraf 
de schuld opzettelijk op Van den Berg en zijn soldaten zou hebben willen schuiven om daardoor 
de eigen protestantse burgers te ontzien, kan worden verwaarloosd De betreffende gegevens wer
den door het stadsbestuur namelijk geformuleerd in de periode van de Rooms-Katholieke Restau
ratie waarin met protestants gezinde burgers door de lokale autoriteiten geen rekening meer werd 
gehouden 
209 'Den 19 des morgens is de Grave van den Berge (gecleet wesende als een dienstmaecht) op 
eenen gemeenen wagen oft een mestwagen geweest waer, gaen sitten, ende Hendenck van Broeck-
huijsen reet voor hem over de brugge' Arent toe Boecop, Uittreksels uit hel Dagboek, 146 
210 'Des avents omtrent vijf uren is de Grave met al sijn volck uyt de stadt getogen, de knechten 
hebben seer qualyck van den Grave gesprocken, veele namen haer stormhoeden van 't hooft ende 
het harnas van 't lijf ende wierpen se van de brugge in den IJssel Op dit selve pas verliepen alle 
knechten ende chrijsvolck des voorgemeUen Grave uyt de stadt Amersfort, Harderwijck, El-
burch, Hattem, SwoUe, Hasselt ende Steenwijck, ende voort uyt Vneslandt' Arent toe Boecop, 
Uittreksels uit het Dagboek, 146, 147, OA 22, fol 102 
211 'Als nu de tijdinge binnen Campen was gecomen, dat den hertoch van Alba de Stadt Zutphen 
hadde verovert [ ] is die Grave in alsuicken vreese gecomen, dat hij niet en wist wat hij doen wil
de oft heer solde Ende alle de borgeren, die uyt comen conden, verliepen, alsoo dat het volck toe 
Gennemuijden soo dick over dat veer togen, oft men processie gegaen hadde' Arent toe Boecop, 
Uittreksels uit het Dagboek, 146 Op het massale karakter van de uittocht uit de stad wijst eenjaar 
later ook bisschop Aegidius de Monte De inwoners zijn 'uth handen der godtlosen ketteren. Con 
Matt onses alregenedichsten heeren Rebellen, ende mit derselver grote processie ende verloop op 
St Elyzabethsdach dermaten verlost' OA 225, fol 462, 463, 14 november 1573 
212 Over hem wordt op 19 januari 1573 door meerdere personen verklaard, dat de stadssecretaris 
hem omtrent St Michiel (29 september) 1572, in de stadswijnkelder als volgt aansprak "Zoo, ben 
jij daar, kapitein van de Geuzen''" Nanninga Uitterdijk, 'Aanteekeningen uit getuigenissen om
trent de belegering en inname van Kampen, door den graaf Van den Berg', 15, 16 Op 2 april 1573 
wordt er beslag op zijn penningen gelegd RA 36, fol 17 v Op 12 maart 1574 wordt van hem ge
tuigd, dat hij in het geuzenleger is gestorven, na door het been geschoten te zijn OA 2385 
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12 maart 1574 getuigd dat hij na het vertrek van de graaf voor hem gediend 
heeft in Friesland en in Holland. Hij bericht zijn vrouw dat de geuzen in Hol
land door de Spanjaarden zijn verslagen en dat in het geuzenleger de volgende 
Kampenaren omgekomen zijn: Roleff Budde, Egbert Koetgen, Jan Schroer, 
Herman Raeven, Reiner Steenmetzeler. Claes Stellinck en Claes Brouwer; bij 
Wormer de man van Dirkgen Jansz.; te Hoorn is Broeckhuysen, de overste 
van het vendel, gevangen genomen. De zoon van Gerrit Nijber is schrijver van 
een geuzenkapitein uit Steenwijk geworden. Herman Bisschop bevindt zich 
ook in het geuzenleger. Naar mag worden aangenomen, zal een deel van de 
uitgewekenen de stad ook hebben verlaten, omdat ze al te duidelijk van hun 
anti-roomse gevoelens blijk hadden gegeven. Onder hen zullen zich zowel ge
reformeerde ballingen van elders bevonden hebben die gedurende het Alva-re-
gime tot in 1572 te Kampen nog een wijkplaats hadden gevonden, als gerefor
meerde inwoners uit Kampen zelf. 

Als Van den Berg in november vertrekt, is voor de Gereformeerde Kerk van 
het veelbelovende perspectief rond het capitulatieverdrag niets meer over. De 
rooms-katholieke religie wordt weer de enig erkende. De graaf laat na zijn 
ruim drie maanden durende bewind bij velen haatgevoelens achter. Aan de 
achterblijvende gereformeerden zal de nabije toekomst duidelijk maken, dat 
een geforceerde doorbraak van de Reformatie geen goede zaak is. Meer dan 
ooit moeten zij leven onder het kruis. In de archivalia komen we over hen 
voorlopig geen gegevens tegen. In de stukken valt alle aandacht op het herstel 
van de rooms-katholieke religie. Bij gebrek aan gegevens blijft het dan ook 
een open vraag of er in de nu volgende periode ter plaatse nog wel sprake is 
van gereformeerd kerkelijk leven. 

C. DE ROOMS-KA THOLIEKE RESTA URA TIE: 
19 NOVEMBER 1572 - 20 JULI 1578 

1. Plaatselijke politieke ontwikkelingen 

Nauwelijks is Van den Berg uit Kampen verdwenen of het stadsbestuur 
zendt een elf man tellende delegatie naar Don Frederic in het leger te Zutphen. 
De dag na aankomst van deze deputatie verleent Don Frederic de stad gratie. 
Er zullen niet meer soldaten worden ingelegerd dan de veldheer nodig acht. 
Vergeleken bij Zutphen komt Kampen er dus genadig af.^" 

213 'Als sij in 't leger quamen, daer overall rontomme an de wegen bongaerden all rontomme 
voll nakende minschen soo borgeren als soldaten honck, dat afgrijselick was om te sien'. Het zen
den van een afvaardiging vindt plaats op sterk aanraden van het Spaans gebleven Deventer. De
zelfde dag dat de graaf uit Kampen vertrekt, arriveert er reeds een brief uit die stad. OA 2514, 
fol 269, 19 nov.1572 Tot gratieverlening worden zowel de stadhouder als de bisschop ingescha
keld OA 22, 19 nov. 1572. Tekst van het gratieverzoek en het antwoord van Don Frederic, in OA 
2514, fol. 376-378. 
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Enkele dagen later legt het stadsbestuur een verklaring af dat de vernieu
wing van het stadsbestuur in oktober enkel op gezag van Van den Berg en on
der dwang tot stand gekomen was Om deze veranderingen ongedaan te ma
ken, wordt op 9 januari 1573 de raad vernieuwd.^'" Alva wil dat er voortaan 
bij de verkiezing een lid van de Koninklijke Raad aanwezig zal zijn. Daarmee 
krijgt de centrale regering dus directe controle op de samenstelling van de 
stadsregering ^" Wat dit inhoudt, blijkt uit een brief van stadhouder Barlay-
mont aan de magistraat. Op 24 december 1573 laat hij het stadsbestuur weten: 
'moeten U Ersamen dienthalven daennne voernemen, als bevorens die ge-
woente is geweest: opdat men daer toe solde zien, goede catolische luyden in 
die wet [het stadsbestuur] toe erwelen'.^'* Een maand later, 23 januari 1574, 
schrijft Barlaymont opnieuw een brief, waarin genoemde opmerking herhaald 
wordt, 'des hertouge van Alva sulchs verordinierden, aengemerckt die weder-
werdigen die stat hadden occupiert und dat men goede catholicxche luyden in 
den raet solde electieren und stellen" ^" Politiek wordt de oude toestand dus 
hersteld, waarbij een verstevigde greep op het plaatselijke gebeuren vanuit de 
centrale regering valt te constateren 

De houding van Alva ten aanzien van wie daadwerkelijk met de opstand 
sympathiseren, is onverbiddelijk. Aan de vrouwen van hen die aan de zijde 
van de rebellen vechten, moet de magistraat de toegang tot de stad ontzeggen. 
Per publicatie van 8 mei 1573 worden zij gelast om onmiddellijk met hun kin
deren te vertrekken. Ze worden voorgoed verbannen.^'* Verder wordt er be
slag gelegd op huis en goed van Berent Rotgers, voormalig conventikelbezoe-
ker, die onder Van den Berg aan de extra belastingaanslag voor rooms-katho-
lieke inwoners had meegewerkt ^" Hetzelfde geldt voor de bezittingen van 
Claes Vrese, die tijdens de belegering door Van den Berg naar het leger van de 
vijand was overgelopen Later wordt hij ook uitgesloten van een generaal par
don."" Deze uitsluiting geldt eveneens voor een aantal anderen."' Om te voor-

214 Zie BIJLAGE III 
215 OA 22, 9 januari 1573 
216 OA 96, 24 december 1573 
217 OA 96, 23 januari 1574 
218 OA 243, 8 mei 1573 Deze publicatie gaat direct terug op een brief van Alva aan het stadsbe
stuur gedateerd 5 mei 1573 In deze brief komt het wegzenden van de vrouwen aan de orde Met 
name wordt 'eens vendrichs wijff genoempt Loiweghen' vermeld Het betreft de vrouw van Thijs 
Loywagen, reeds eerder genoemd 
219 RA 36, fol 17v , 2 april 1573 
220 OA 2514, fol 289, 290, 27 maart 1573 Beslag op huis, 2 april 1573 RA 36, fol 17 v Gene
raal pardon OA 243 fol 45, 12 juli 1574 
221 Voor Willem Swaentgen, die zich bij het leger van de graaf had gevoegd en in het klooster te 
Brunnepe had geholpen om houtwerk uit te breken Swaentgen wordt gevangen genomen,komt 
op 7 maart 1574 weer vrij Voor Minne Mellema Vriese, die volgens het stadsbestuur 'de princi-
paelste gewest was die die altaren, beelden, taferelen en 't gene anderen meenden te bergen, in 
stucken geslagen, mit een torsse in stucken gestoten ende vertreden hadde' Voor Willem Dapper 
en Willem Petersz Borsche, wegens hun rol in het overleveren van de stad Voor N Tengnagel, 
die in het leger te Zutphen bij de graaf is geweest en vervolgens met Van den Berg voor de stad 
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komen dat bezittingen van inderhaast uitgewekenen alsnog buiten de stad 
kunnen worden gebracht, heeft het stadsbestuur tevoren per pubUcatie gelast 
dat niemand 'eenige huysraede noch andere reppelicke guideren van voirt-
vluchtigen, noch anderen burgeren oder mwoeneren uth den huysen sail wuth-
draegen noch versteken offt in eeniger maniere verbrengen sonder oirloff van 
den burgemeister.'"^ 

Intussen betekent de terugkeer in het Spaanse kamp een totaal verbod op de 
handel met staatsgezinde plaatsen en een blokkade door de watergeuzen.^" 
Het gevolg hiervan is een economische crisis, die een absoluut dieptepunt 
vormt in de geschiedenis van Kampen. Een crisis over de jaren 1572-1578 die 
nog wordt verergerd door het optreden van het spaansgezinde garnizoen. Om
dat deze periode van inkwartiering en handelsbelemmeringen zich afspeelt in 
de tijd die direct voorafgaat aan de publieke erkenning van de Gereformeerde 
Kerk, volgt vanuit de archiefstukken een wat uitgebreide schets van de gebeur
tenissen in die dagen. 

Een week nadat Don Frederic de stad weer in genade heeft aangenomen, lig
gen er drie vendels Duitse huursoldaten in de stad. Het onderhoud van al deze 
troepen is voor de stad een grote last. Reeds 1 december 1572 verzoekt de stad, 
die reeds lange tijd in een economische recessie verkeert^^", of Don Frederic bij 
Alva wil bemiddelen om tot troepenvermindering te komen. Het aangevoerde 
motief, dat - naar mag worden aangenomen - de situatie erger voorstelt dan in 
werkelijkheid het geval was, maakt de crisis duidelijk: Dat de stad 'meer als 't 
derde deel onbetimmert is, ende daerin voele huysen vermitz die sobere nego-
ciatie soe te water als to lande overlange herwertz ledich gestaen hebben'.^" 
Omdat de troepen blijven, verzoekt de stad ook de tussenkomst van de bis-

verscheen Naderhand heeft hij van diverse personen kelken en andere ornamenten uit de kerken 
opgeëist en in ontvangst genomen Voor Hansken van SwoU, Albert Gijse, Dirck Steven Ger-
ritsz , Peter Dircksz (bontwerker uit Amsterdam), Claes Stelhnck en Jan Cornehsz (de zwager 
van Hilleken Vrancke), allen wegens hun opstelling tijdens het bewind van Van den Berg De laat
ste zal in 1578 de petitie om een gereformeerd kerkgebouw ondertekenen Ook Jan ter Steghe, die 
op 27 december 1579 het avondmaal in de Gereformeerde Kerk zal vieren, valt wegens zijn ver
standhouding met Van den Berg niet onder het generaal pardon OA 2385, OA 2514, fol.289, 290, 
RA2, fol 180 V, 182 r 
222 OA 243, fol 37, 27 januari 1573 
223 Het IS de burgerij voortaan verboden 'saet, koorn, botter, kese, ofte andere victualiën, sche
pen oft eenige andere guederen' uit Oranjegezinde steden als Enkhuizen en Hoorn in bezit te heb
ben of te verhandelen OA 243, 13 dec 1572 Ook fol 42, publicatie van het koninklijk verbod op 
het leveren van militaire goederen aan het opstandige gewest Holland, 24 augustus 1573 
224 Zie voor de reeds gedurende een aantal decennia stagnerende economie Tamse, 'Bijdrage tot 
de economische geschiedenis van Kampen', 262, Nanninga Uitterdijk, 'Smaadschrift op de Kam
per stadsregeering 1560', 168-174 Vergelijk ook de opmerking van bisschop Aegidius de Monte 
in een brief aan het stadsbestuur waarin hij over klaagt over 'die armoede van U ghemeijnte bij 
ghebreck van comenscap [ = koopmanschap, handel]' OA 95, 23 december 1570 
225 OA 225, fol 360, 361, 1 december 1572 Dit 'overlange herwertz' reikt veel verder dan de drie 
maanden bestuur door de staatse Van den Berg De uitdrukking geeft aan, dat Kampen begin ja
ren zeventig reeds geruime tijd in de greep van economische achteruitgang verkeerde 
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schop van Deventer " ' Op aandringen van zowel stadhouder als bisschop be
looft Alva begin 1573 een van de drie vendels terug te trekken Dit blijkt uit 
een tweetal bedankbneven die begin 1573 naar stadhouder en bisschop uit
gaan " ' Twee vendels blijven tot juli 1578 achter Deze spaansgezinde soldaten 
ruïneren de stad in enkele jaren volkomen Ze molesteren de burgerij Er val
len gewonden op straat Ook in huis is men niet meer veilig Op 14 oktober 
1574 wordt Doctor Tengnagel zonder reden in eigen huis met een rapier en met 
de vuist geslagen Soldaten breken zonder toestemming huizen open, 'houwen 
ende verbarnen solderen, doeren, vinsteren, kasinen'.^^* Ruiten worden moed
willig ingeslagen Een soldaat bij Arent Vrese ingekwartierd, mishandeh diens 
vrouw 'wel vier urhen lanck seer onmanierhck mit stoten, slaen, trecken en 
werpen, [ ] den arm miet een tange in stucken geslagen ende noch evenwel 
daernae deerhcken gehandelt' Arent Vrese protesteert, maar krijgt een gela
den roer op de borst gedrukt Zijn huisraad wordt op straat gesmeten en sa
men met dat van andere burgers in stukken geslagen De verslechterende toe
stand brengt een tweede uittocht uit de stad op gang Illustratief voor de uit
tocht van inwoners sinds november 1572, is het gegeven van 29 mei 1573 dat er 
volgens het stadsbestuur niet minder dan 100 huizen leeg staan " ' Van ruim 
een jaar later dateert het bericht dat van het totale huizenbestand een derde ge
deelte leeg staat Globaal zou een derde van de stedelijke bevolking, geschat 
op ongeveer 8 000, dus meer dan 2500, de stad inmiddels verlaten hebben.^'" 
Zelfs al kan de magistraat hier hebben overdreven, dan nog is de informatie 
veelzeggend 

Op 1 januari 1575 eisen de soldaten meer geld Als dit er niet snel komt, zul
len ze 'naestcommenden woensdach [ ] in eeniger burgemeisters huysen val
len' Op de bewuste woensdag wordt het stadsbestuur een dag lang door de 
soldaten op het raadhuis gevangen gehouden Daarmee willen ze een voor
schot op hun soldij afdwingen De stadhouder krijgt op 6 april 1575 van het 
stadsbestuur de mededeling dat het voor de burgers, 'vermitz den lanckduy-
rende onmanierlicken besweernisse - U Genedigen memchmael geremon-
streert - nyet christehck noch mogeleck en is aetwes meer op te brengen' Hier
mee heeft de magistraat niet teveel gezegd, want reeds vijfmaal was de stad
houder om verlichting van het garnizoen gevraagd De stadhouder krijgt te ho
ren, dat ook het stadsbestuur zelf 'vertrecken en 'tguvernement van den stat 
verlaten moeten, als nyet wetende enigen troost, raedt noch middel om die 
dingen langer in effec to onderholden '" ' Een raadsdeputatie krijgt op 10 mei 
1575 van de legerleiding te horen, dat de lansknechten meer geld willen lenen 

226 OA 225, 23 december 1572 
227 OA225, fol 371, 5 en 7 januari 1573 
228 OA 22 Daarin ook het volgende gegeven 
229 OA2514, fol 308 
230 OA 2515, fol 24, 23 juli 1574 
231 Brieven van het stadsbestuur aan de stadhouder OA 226, 18 aug , 6 sept , 18 okt 1574, 21 
jan , 13 febr , 6 april 1575, vervolgens over 1576 op 8 maart, 23 april, 22 juli en 31 juh 
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van de stad. Anders zullen ze de gehele raad 'in den iseren t' doen slaen', de 
poorten zullen gesloten worden en geen burger zal de stad meer uit mogen. 
Alle inwoners zullen dan worden gegijzeld. Tevens dreigen de soldaten meer 
krijgsvolk de stad binnen te halen. Op dat tijdstip zijn reeds 'seer voele burge
ren uthgeteert ende gantz uthgepuert (verlatende hoer huysen desolaet und le-
dich) uth den lande armoetshalven afgereetz'. Volgens het stadsbestuur is 'het 
getall der soldaten meerder [...] als der inwonerden burgeren. Under welcke 
burgeren dan seer voele sint alsoe arm ...'"^ Aan pastoor Michael Hetsroey die 
op dat moment ook buiten de stad verblijft, schrijft de magistraat op 17 okto
ber 1575 'ghien raedt noch troost langer en weten om in den groten lasten to 
volharden'.2" 

Begin 1576 richten schepenen en raad zich tot de koning. Het stadsbestuur 
deeh hem mee, dat men 'oick selffs mede voel liever vertrecken solden, dan 
dat mennichfoldich clagent ende deerlick geschrey der verlatener ende ver-
druckter burgeren langer te syen oft te hooren die sie langer ghien behulp, out
set oft verlichtinge bewijsen kunnen, alsoe dat sie oyck nootsaecelick [...] 't 
guvernament van der stadt sullen moeten verlaeten.'"" Kort na de dood van 
landvoogd Requesens, op 8 maart 1576, lopen de slecht betaalde garnizoenen 
hier en in Deventer, in tegenstelHng tot elders in de noordelijke Nederlanden, 
niet naar de rijke Vlaamse en Brabantse gewesten weg. Kennelijk vinden ze in 
de verarmde stad toch nog voldoende van hun gading. Terwijl de muiterij van 
troepen in de Zuidelijke Nederlanden uitloopt op de Spaanse Furie, zetten de 
soldaten binnen Kampen in april 1576 hun zoveelste eis tot soldij verbetering 
kracht bij. Ze verschijnen op Witte Donderdag met volle uitrusting in de Ou-
destraat. Het raadhuis, de muren, de torens en de poorten worden bezet. Met 
het geweer in de hand lopen ze door de zijstraten. Diverse burgers worden ge
slagen, er worden vernielingen aangericht. De hele dag en de nacht en ook nog 
de dag erop. Goede Vrijdag, blijven de poorten gesloten. Kloosters en pries
ters worden bedreigd. De soldaten verstoren kerkdiensten. De passiesermoe
nen op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag kunnen niet door de burgerij 
worden bijgewoond. Uit posten in de kerkmeestersrekeningen van de kerk van 
het Minderbroedersklooster blijkt, dat de soldaten ook kerkgerei hebben weg
genomen.^'' Op 4 mei 1576 wordt raadslid Arent toe Boecop door een soldaat 
op straat lastig gevallen. Intimidatie van voorbijgangers is nu aan de orde van 
de dag. Mensen die rustig 'op die Vischbancken' zitten of door de poorten 
wandelen, worden geslagen. Sommige burgers raken zelfs zwaar gewond. 

Op 28 maart 1577 wordt het stadsbestuur van 's morgens vroeg tot de ande
re middag vijf uur vrijwel zonder eten en drinken op het raadhuis vastgezet. 

232 OA 226, 6 april 1575. 
233 OA 226, fol 52 r., 17 oktober 1575. 
234 OA 226, februari, met nader gedateerde minuut van een uitgegane brief aan de koning. 
235 'Item noch gedaen toett die redemptie van den kellick die die soldaten genoemen hadden, 7 
h p, 1 st '; 'Item noch betaelt an eenen guydt vrundt 6 h.p, 3 st. die hij mij geleent hadde tot re
demptie van die kellick undt datt platteel'. OA 1343. 
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Najaar 1577 wordt een notariële akte opgemaakt, waarin de magistraat protest 
aantekent tegen het optreden van de soldaten in Spaanse dienst. Deze hadden 
op 29 oktober namelijk de huizen van de lakenkopers en zijdenkremers be
zet."' 

Na veertien vergeefse verzoeken aan de stadhouder, twee aan de Raad van 
State en negen aan de naar het hof te Brussel gedeputeerde stadsgezanten 
Coenraet van der Vecht en Arent toe Boecop; na inschakeling van de Overijs
selse landdag, de Kamper pastoor, de notaris Hovius en na vijf vergeefse 
smeekbeden aan de koning persoonlijk"'', is men in Kampen ten einde raad. In 
het Liber Memorandarum staat bij 16 mei 1578 aangetekend: 'als dese Stadt 
Campen seer benaut was, vermitz inlage Hoogdeutscher knechten Polwijleri-
schen regiments, alsoe dat men in de uterste noot was geraden, ende men lan
ger ghiene raedt noch troost en wust om penningen to wege te brenge tot lenin-
ge voer den voerseyden knechten, daermit sie uth der burgher cost blijven 
mochten, hebben demnae burgemeisteren, scepenen, raedt ende beyde geswo-
ren gemeenten groot ende cleyn belieft, dat men der stadtz silverwerck sal la
ten breken ende daervan klippepenningen doen slaen'. Het opschrift van de 
noodmunten is sprekend: Extremum subsidium. Terwijl Rennenberg, staats 
stadhouder van Groningen, Friesland en Overijssel, het beleg slaat rond de 
stad, stelen in de stad de soldaten van Polweiler het beetje brood dat er voor 
de burgers nog is, uit de ovens."* De burgerij lijdt honger, 'ethcke aaten onrij
pe vruchten, hoppenbladeren ende ander oncruyt; wie oick bevonden, dat die 
vrucht van een vrouwe durch honger verdwijnt was'. In Kampen heeft men 
uiteindelijk maar één verlangen meer: om van de spaansgezinde huursoldaten 
ontslagen te worden. Op 17 juh 1578 opent de stad met Rennenberg een capi
tulatiebespreking. Op 21 juli volgt capitulatie, 'in utersten gebreck van pro-
viande ende hongersnoot'.^'' Het staatse Kampen van juli 1578 is een sterk uit
gedunde, totaal verarmde leefgemeenschap, waar handel en industrie tot een 
minimum teruggelopen zijn. 

2. Landelijke politieke ontwikkelingen 

Naarmate de oorlog langer duurt, bemerkt men in Kampen, dat ook elders 
de behoefte aan vrede toeneemt. Tussen Spanje en de opstandige gewesten 
Holland en Zeeland worden van maart tot juli 1575 te Breda officieel vredes
besprekingen gevoerd. De koning geeft aan landvoogd Requesens, de opvol
ger van Alva, echter geen ruimte tot enige concessie aan de protestanten in bei-

236 Daarmee wilden ze een maandloon aan laken stoffen afpersen, 'uth armuet, vermitz Con. 
Majesteit hoer ghiene betalinge erlegde'. OA 22, 115-123, 29 oktober 1577. 
237 Aan de koning werd vijfmaal een verzoek om verlichting van het garnizoen gedaan. OA 226. 
In 1574 op 6 september en op 1 december; in 1575 op 21 januari en op 22 maart; in 1576 op een 
niet nader aangeven datum in februari. 
238 OA 22, 4 juli 1578. 
239 OA 226, fol. 160-163. 
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de opstandige gewesten. Protestanten zullen er hun godsdienst niet mogen uitoe
fenen, zij moeten emigreren. Te Kampen blijft men het verloop van deze Bredase 
onderhandelingen en het afbreken ervan volgen.^'" De Staten-Generaal enerzijds 
en Holland en Zeeland met hun stadhouder Oranje anderzijds, tekenen op 8 no
vember 1576 - vier dagen na de Spaanse Furie te Antwerpen - de Pacificatie van 
Gent. Na de dood van Requesens, maart 1576, slaan spaansgezinde troepen in het 
daaropvolgende gezagsvacuüm aan het muiten. Dit laatste houdt tevens verband 
met het staatsbankroet in Spanje. Huurtroepen in de Nederlanden ontvangen 
lange tijd te weinig of in het geheel geen soldij. Met deze algemene politiek-finan-
ciele ontwikkeling hangt de pressie van Pol weiiers leger te Kampen samen. Het 
verklaart ook de vele vergeefse smeekbeden van het Kamper stadsbestuur aan 
stadhouder en koning. En zoals de Spaanse Furie van 4 november 1576 te Ant
werpen het accepteren van de Pacificatie van Gent dichterbij heeft gebracht, zo 
maakt Polweilers garnizoen Kampen rijp voor een anti-Spaanse houding en een 
overgang naar staatse zijde. De doelstelling van de Pacificatie is niet alleen dat er 
een eind komt aan de al sinds 1566 bestaande onrust en aan de vier jaren openlijke 
oorlog met Holland en Zeeland, maar vooral 'om uyt de Landen te verdrijven en 
daar buiten te houden de Spaanse soldaten, en andere uitheemsche en vreem-
(jg' 241 Y)Q Staten van Overijssel worden door de Staten van Brabant uitgenodigd 
om aan het vooroverleg deel te nemen. Over eventuele aansluiting van het gewest 
wordt contact met Gelderland opgenomen. Op 14 september besluit men de situa
tie vooralsnog aan te zien.̂ "^ Toch associeert Overijssel zich op 16 december met 
de Generale Staten. Het gewest accepteert daarmee tevens de Pacificatie van 
Gent.̂ "*̂  Kampen houdt zich met Deventer echter nog afzijdig. Het stadsbestuur 
durft zich niet voor de associatie te verklaren wegens het inliggend Spaanse garni
zoen. Aan de landdag bericht de stad 'in stilstant' te willen blijven. De richting 
waarin het stadsbestuur eind december 1576 denkt, is echter al wel duidelijk uit de 
volgende zinsnede: 'Doch wanneer men des garnisons entslegen were, verhoopt 
men sich alsoe to erzeigen, dat men des een guet benoegens solde hebben'. De af
zijdigheid heeft dus geen spaansgezindheid als reden, maar juist vrees voor nog 
grotere overlast van het garnizoen. Ridderschap en steden hebben nog getracht de 
spaansgezinde troepen via onderhandelingen uit Kampen en Deventer weg te krij
gen. Dit lukt echter niet. Zelfs een belofte van drie maand soldij en verzekering 
van uitbetaling van achterstallig loon doet de soldaten niet vertrekken.^'^ 

240 OA2716 Stukken betreffende de Bredase Vredehandel. 1575. 
241 Tekst van de Pacificatie van Gent bij Van Meteren, Historie van de oorlogen, II, 412 
242 OA2515, 14 september 1576. 
243 De aansluiting van Overijssel bij de Generale Staten en de acceptatie van de Pacificatie van 
Gent was een voorwaardelijke Het gewest had de voorwaarden geformuleerd in een zevental arti
kelen Hoofdvoorwaarde was, dat de spaansgezinde garnizoenen uit de IJsselsteden zouden wor
den verwijderd Dit hoofdmotief komt in de artikelen 4, 6 en 7 aan de orde. Molhuysen, 'Betrek
king van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van Utrecht', 18, 19 Deze hoofdvoor
waarde sloot goed aan op de doelstelling van de Pacificatie van Gent. 
244 GA 2515, 28 december 1576. 
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Kampen gaat pas het volgende jaar, op 17 mei 1577 tot aansluiting bij de Ge
nerale Staten over. De stad wacht met toetreding tot na het tijdstip waarop de 
nieuwe landvoogd Don Juan zowel de Staten-Generaal als de Pacificatie heeft 
erkend.^"' Door toetredmg na dit fiat van de landvoogd hoopt Kampen het 
garnizoen spoedig kwijt te raken. Alle hoop hierop vervliegt echter als in de 
maanden juni en juli 1577 Don Juan niet van plan blijkt, zich aan zijn erken
ning van de Staten-Generaal en de Pacificatie te houden.^"' De Hoogduitse 
vendels in Kampen en Deventer functioneren voor Don Juan vanaf die tijd als 
voornaamste steunpunten in het noorden. Het geweld en de intimidatie van de 
soldaten kweken bij de magistraat en de bevolking steeds meer een anti-Spaan-
se houding aan. De terreur drijft de stad het kamp van de opstand binnen. Op 
16 oktober zenden het stadsbestuur met ridderschap en steden van het gewest 
reeds een delegatie naar Leeuwarden. Mede namens Kampen wordt geadvi
seerd de staatse Rennenberg als stadhouder over het gewest aan te stellen. Uit 
vrees voor het garnizoen van de Don Juan-gezinde Polweiler, durft het stads
bestuur dit advies niet openbaar te maken.^'''' Terwijl de staatsgezinde koers 
dus reeds op 16 oktober 1577 duidelijk is, blijft Kampen ook daarna de ont-
wikkelmgen vanuit staats gezichtspunt volgen. Want nadat Don Juan door de 
Staten-Generaal als landvoogd is afgezet en in december 1577 tot vijand van 
het land is verklaard, nemen ook Kamper afgevaardigden deel aan de geweste
lijke bespreking over de opvolgmg van de landvoogd. Twee leden van het 
stadsbestuur trekken hiertoe op 15 december 1577 naar Zwolle. Zij overleggen 
daar met ridderschap en steden over de 'nye Unie ende articulen daerop men 
den Ertzhertoch Matthias van Oesterrijck tot een gouverneur generaal deser 
Nederlanden sol willen annemen'.^"* Als het daarna in dezelfde maand tussen 
de Staten-Generaal en Don Juan openlijk tot een oorlog komt, verklaren de 

245 OA 22, 17 mei 1577 Don Juan, opvolger van de op 5 maart 1576 plotsehng overleden Reque-
sens, erkende enige maanden eerder bij Eeuwig Edict zowel de Staten-Generaal als de Pacificatie 
Woltjer, 'De Vrede makers', 70-78 Vanuit Madrid was een signaal afgekomen, dat ook de ko
ning over acceptatie van de Pacificatie van Gent met negatief zou oordelen 'als dat sijn Maj in 
der Pacification verblijdet worde' OA 22, fol 112 Wanneer Kampen zich op 17 mei verbindt, 
wordt hier ook de Pacificatie geaccepteerd De verdragstekst houdt onder meer opschorting in 
van de sterk gekritiseerde Criminele Ordonnantien van 1570, met inbegrip van de artikelen op het 
stuk van de religie 'Zullen alle plakaten, te vooren gemaakt en afgekondigd, op het stuk van de 
ketterij, mitsgaders de Criminele Ordonnantien, bij den Hertog van Alva gemaakt, en het gevolg 
en de uitvoering van dien, opgeschort worden, tot dat bij de Staten-Generaal anders daar op geor-
dineert zij' Tekst van artikel 5 van de Pacificatie van Gent Van Meteren, Historie van de oorlo
gen, II, 414 
246 In strijd met de Pacificatie adviseert hij op 15 juni om iemand te Mechelen om het geloof te 
laten executeren en op 24 juli pleegt hij een coup tegen de Staten-Generaal Met geweld maakt hij 
zich eerst van de citadel te Namen meester, vervolgens eist hij van de stadhouders een eed van 
trouw aan hem in plaats van aan de Staten-Generaal Oranje, Holland en Zeeland stelt hij oorlog 
m het vooruitzicht als deze niet snel via onderhandelingen tot capitulatie komen. 
247 OA 226, fol 163-165, 26 juh 1578. 
248 'Articulen up die annerainghe des Eertzhertoghen Matthias tot het Gouvernement' en andere 
stukken betreffende zijn aanstelhng OA 2718, OA 450, 15 december 1577. 
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Overijsselse ridderschap alsmede de stad Zwolle ten overstaan van de Staten-
Generaal schriftelijk, dat zowel Deventer als Kampen tegen hun zin spaansge-
zinde troepen ingelegerd hebben en dat beide steden niet als vijanden van de 
Staten-Generaal mogen worden beschouwd.^"' In de ontstane oorlogssituatie 
verzamelt Oranje troepen. Kampen, dat tegen de zin nog steeds in handen van 
een Don Juangezind garnizoen is, wordt door Rennenberg belegerd. De 'capi
tulatie' van 20 juli 1578 is daarom in feite een bevrijding. De stad wordt op die 
dag van een op vijandig gezag opererend garnizoen verlost. Na zes jaar grove 
overlast van spaansgezinde troepen, verlaat de stad in juH 1578 voorgoed het 
Spaanse kamp. 

3. Godsdienstige ontwikkelingen 

Als Van den Berg uit de stad is verdwenen, verzoekt het stadsbestuur naast 
Don Frederic ook stadhouder Barlaymont om gratie. Dit in de vorm van een 
smeekbrieP'", waarin er aan wordt herinnerd, hoe de stad zich de afgelopen 
jaren op godsdienstig gebied trouw heeft gedragen. Vooral de opstelling in het 
jaar 1566 moet het gratieverzoek onderbouwen. De stad heeft zich 'oick alsoe 
in vergangenen jaere 1566 in anvanck der troubelen voer die catholicksche reli
gion, tegens den opgeworpen predicanten ende anderen bewesen'.^" Dat de 
magistraat sterk aan het argument van onverdacht rooms-katholieke gezind
heid hecht, is meer dan alleen een kwestie van tactiek met het oog op de ver
langde gratieverlening. De rooms-katholieke koers is er. Zo zelfs, dat de perio
de die met het vertrek van Van den Berg aanbreekt, kan worden omschreven 
als die van de 'Rooms-Katholieke Restauratie'. Met veel energie zetten het 
stadsbestuur, de burgerij en de geestelijke overheid zich in om 'wederomme 
tot het gebruyck der Catholijker Religion' te komen. 

Van den Berg is amper drie dagen de stad uit of de magistraat zet door mid
del van de volgende publicatie het herstel van de oude godsdienst in: 'Scepe-
nen en raedt gebieden dat alle die ghene die enige ornamenten, versierselen, 
potten, ketels, glazen, huysraedt etc.' of andere goederen van kerken, kerkho
ven, kloosters of gasthuizen hebben, dit ter plaatse moeten terug bezorgen. Bij 

249 OA 2719. 
250 OA 95, 28 nov 1572. Minuut van uitgegane brief in de map Ingekomen Stukken; OA 225, 
fol 347-352, 28 november 1572 
251 BIJ de Ingekomen Stukken bevindt zich ook een ongedateerd stuk met een iets uitgebreidere 
notering van deze opstelling. Het stadsbestuur stelt, dat het zich 'bijstendich [behulpzaam] ende 
dienstbarlick erzeicht [had], oick tegens allen frommen eerbarlich geholden hebben, insonderheit 
in vergangenen jaeren 1566 in anvanck der troublen getrouw ende stantaftich volhardet, nyet al
leene ghienen nyen opgeworpenen predicanten gehoer gegeven noch toegelaten, maer oick den 
ghenen die sich vermeenden aldaer in der stadt m to dringen, van stondtz an uthgedreven, die olde 
catholicksche religion ende derselver toegedaenen voergestaen daer inne alsteetz sonder verande
ringen oft vernyeuwringen gecontinueert, sonder sich in eenigen deele op der anderen zijdt toe be
geven'. OA 95, ongedateerd schrijven van het stadsbestuur; mogelijk een voorconcept of klad van 
de brief aan Barlaymont, gedateerd 28 november 1572. 
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nalatigheid wordt men voor kerkschender aangezien. Vijf dagen later volgt 
herhaling van dezelfde bekendmaking, nu met de uitbreiding dat er mogelijk 
huiszoeking zal volgen "^ Weer vijf dagen later, op 2 december, worden aan 
Peter Woltersz en aan Tymen Hermensz Schere stadsvolmachten verleend 
om kerkgoederen die door de bezetting van Van den Berg buiten de stad zijn 
geraakt, terug te vorderen, 'die monstrantien, kelcken ende andere golt ende 
silverwerck, sampt andere cleijnodien ende ornamenten'. Tot m steden langs 
de Rijn worden deze kostbaarheden aangetroffen.^" Allerlei liturgische voor
werpen worden hersteld of opnieuw aangeschaft: 'schone sulveren schottelen, 
schalen, kroesen, lepelen, golden ringen, chierheiden, flawylen, damasten 
ende anderen clederen ende linwaet, 't weick eensdeels bij die kercke gheblee-
ven ende eensdeels tot nye kelcken, ceborien, karsuyfelen, koerkappen ende 
andere ornamenten der kercken verarbeit is worden' Verder wordt de kerk 
vanaf de gewelven tot beneden geheel schoongemaakt. Zes dagen is een tim
merman op het koor bezig 'in hermakmge der pulmenten, sedtbancken, ghe-
stoelten, kyenderbancken ende anders' Met behulp van een kraan wordt door 
hem het beeld van St. Jacobus weer overeind gezet."'' Tot reparatie van de St 
Nicolaaskerk wordt een algemene rondgang door de stad gehouden De op
brengst ervan is 224 herenponden " ' Wanneer de magistraat op 13 december 
1572 aan de stadhouder een verzoek doet om verlichting van de Spaanse bezet
ting, wordt dit als volgt gemotiveerd, 'soe een yder in 't zijne nae sijn uterste 
vermoegen tot restauratie ende verciennge der kercken ende cloesteren ende 
bevordennge der ghiestlicke persoenen doende is'.^" Gelijksoortige informatie 
verschaft het stadsbestuur aan pastoor Hetsroey, die tijdens het bewmd van 
Van den Berg naar 's-Hertogenbosch was uitgeweken Van daaruit had hij op 
5 december om inlichtingen over de toestand binnen de stad gevraagd. Het 
stadsbestuur laat hem 12 december weten 'soe die rebellen die kercken, cloes
teren ende altaren leyder Godt - deerhcken gedevasteert ende gespoheert had
den, hebben wij ons beneerstiget deselve voorts nae hoeren vertreck soe voel 
moegehck toe restauriren ende durch den Hoechweerdigen Heeren Bisschop 
van Deventer - diewelcke itzents alnoch bij ons is - [...] repurgieren, reconci-
lieren ende consecreren laten'."' Om deze wijding mogelijk te maken, was in
middels het lichaam van een geus die tijdens het bewmd van de graaf in de St. 
Nicolaaskerk begraven was, al opgegraven Het lichaam van de geus had het 

252 OA 243, fol 33v , 34, 22 en 27 november 1572 
253 OA 225, fol 352, 353, 2 december 1572 
254 OA 1332, fol 10, 13 
255 'Gheraeine bede durch die ghansse stadt mit consent des Eers raedt van Campen tot repara 
tie van Sint Niclaeskercke bij den Geusen rebellen Con Mat in anno 1572 seer deerhek ghespo 
lyert unde verdestruyert, 224 h ponden' OA 1332, fol 10 
256 OA 225, fol 360, 361, 13 december 1572 
257 Brief van het stadsbestuur aan pastoor Hetsroey OA 225, fol 354, 355, 12 dec 1572 Ook in 
OA 1332, fol 14v IS sprake van een post inzake de consecratie van het kerkgebouw en het kerk
hof door de bisschop Daarin tevens een post met die gelegenheid samenhangend 'aan bisschops 
'cursori' [ = courier] van dat hij die afflaten hier ghebrocht hadde' 
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kerkgebouw ontwijd.^^* In de brief aan Hetsroey spreekt het stadsbestuur ver
der de verwachting uit, 'dat die gueder burgerscap hoere milde ende behulpsa-
me handen uthstrecken werden (Wie sie dan oick algereetz vlitichlick ende mil-
delick doen) om die kercken, cloesteren mit hoeren altaeren, monstrantien, 
kelcken ende ornamenten wederom to vercieren ende restitueren'. In afwach
ting van de terugkeer van de pastoor zal de mis worden opgedragen door de 
bisschop samen met heer Henricus van der Hoeven"' 'ende andere guede he
ren'. De magistraat spreekt de wens uit dat pastoor Hetsroey weer spoedig in 
Kampen terug zal keren. Tot dat tijdstip ziet het stadsbestuur graag dat de 
pastoor alvast een kapelaan wil sturen, zodat de gemeente wordt voortgehol-
pen. Uit de uitgebreide informatie aan Hetsroey blijkt, dat het stadsbestuur, 
samen met de parochiale en diocesane geestelijkheid, binnen drie weken na het 
vertrek van Van den Berg een omvangrijke restauratiebeweging op gang heeft 
gebracht. Bisschop De Monte is er persoonlijk voor naar Kampen gekomen. 
Op 12 december verblijft hij nog steeds in de stad. Minstens elf dagen heeft hij 
er in verband met kerkwijding en erediensten verblijf gehouden.•^"' 

Als na wijding van de kerken en kapellen de rooms-katholieke eredienst 
weer goed op gang gekomen is, breekt een tweede fase van uitgebreider herstel 
aan. De burgerij wordt op 19 december 1572 te verstaan gegeven 'dat een yder 
in 't sijne sich daer nae stellen sail, dat van nu voertan die begencknissen, in-
leydingen en alle andere saeken onderholden worden als nae insettinge ende 
gebruick der hilliger kerken behoert ende van olts gewoentelick pleecht toe ge-
schien. Gewende voerts mede den heren pastoer ende anderen, hoere obedien-
ten gehoersaemkeit ende anderen rechten nae behoeren'.^*' Deze mededeling 
maakt aannemelijk, dat Hetsroey bmnen een week na de brief van het stadsbe
stuur weer in Kampen terug is. De ontwikkelingen na het vertrek van de graaf 
zijn voor hem waarschijnlijk positief genoeg geweest om op het schrijven van 

258 Judas de doodgraver kreeg opdracht om het hchaam van de geus weer op te graven OA 445, 
alh onraedt, 28 november 1572. 
259 Heer Hovms (Henricus van der Hoeven) was ter plaatse een vooraanstaand geestehjke Van
af 1555 nam hij op verzoek van het stadsbestuur herhaaldelijk allerlei diensten van de pastoor 
waar 'vake ende mennichwerf, so durch vacantie der cure oft pastenen ofte durch turbulentie der 
tiden van den Eers raet geeyscht [ ] tot verscheyden dienste der curen oft pastorien angaende'. 
RA 2, fol 180 Behalve in functie als kapelaan in parochiale aangelegenheden is Hovius van 1577 
tot 1581 echter ook nog speciale altaargeestelijke van de Schepenkapel, zgn schepenkapelaan ge
weest Kolman, 'De pelgrims van Jeruzalem', 185 Verder nam hij altaardiensten in het St Geer-
truidengasthuis en in de kapel van het Cellebroedersconvent waar' 'Altansta St Gertrudis in hos-
pitali eiusdem Henricus de Hoeve, particeps est praesentiarum in parochiah ecclesia Onus alter-
natis hebdomadibus singulis diebus celebrare, infirmos ibidem visitare, confessiones audire et sa-
cramenta admimstrare. Idem habet officium apud Celhtas in majori altan St Lazari' Acta visita-
tionis, 26, cf ook 37 
260 Aan Johan Luitgensz wordt een uitbetaling gedaan 'belangende 't gene die hoechweerdige 
heer bisscop van Deventer bynnen 11 dagen (sunder die wijne) an 2 sulveren kroesen -lanckrocken 
genannt - sijn hoichw geschoncken) verteert hadde als sijn hoechweerden nae dat vertrecken der 
Goessen die kercke weder wijede' OA 445, alh. onraedt, post over december 1572 
261 OA243, fol 35, 19 dec 1572 Begencknissen = begrafenissen 
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de magistraat direct naar Kampen terug te keren en het stadsbestuur grijpt de 
terugkeer van de pastoor aan om de burgerij duidelijk te kennen te geven, dat 
strikte gehoorzaamheid verwacht wordt in godsdienstzaken. De bisschop, die 
na de overkomst van de pastoor weer naar Deventer vertrokken is, ontvangt 
van het stadsbestuur een verzoekschrift om bij Alva op troepenvermindering 
aan te dringen. In dit schrijven van 23 december 1572 verzoekt de magistraat 
er bij Alva de aandacht op te vestigen, dat de stad zich heeft ingezet voor het 
herstel van de oude religie: 'vernomen hebbende die mildicheit die de burgeren 
tot restauratie ende vercieringe der kercken ende cloesteren, ende bevorderin

ge der ghiestlicken personen gedaen hebben ende noch doende sinnen'.^" Ter

wijl de inzameling van allerlei kerkelijke goederen die tijdens het bewind van 
Van den Berg uit de kerken waren weggehaald ook in 1573 nog doorgaat^", 
wordt de pastorie die geplunderd was, opnieuw ingericht.^** En in april 1573 
laat het stadsbestuur het door soldaten stukgeslagen beeldhouwwerk in de St. 
Nicolaaskerk herstellen en vervangen.^*' Zowel in 1573 als in 1574 worden aan 
het door Van den Berg vernielde Minderbroedersklooster op stadskosten ver

schillende reparaties uitgevoerd.■^'' Ook de kerkmeestersrekeningen van de 
Minderbroederskerk bevatten gegevens over herstel. Zo ontvangt Wijcher 
Stoeldreyer zeven stuivers 'voer een pulmente [lessenaar] daer men dat hillige 
Evangelie op singet'. Er worden planken aangeschaft 'die tot der vrouwen

bancken gecomen sijnt'. Meester Arent [Ernst?] Maler ontvangt zes stuivers 
voor het schilderen van een houten bord 'myt dat kleyne franciscusbeeltien'. 
Claes Glasemaker wordt betaald 'van een Engel toe maecken' in het glasven

ster. Verder wordt opdracht gegeven 'twee beelden to laeten snijden'. ^" Over 

262 OA 225, fol. 359, 360, 23 december 1572 
263 OA 445, 7 januari 1573, alh. onraedt. En op verzoek van de raad reist in september 1573 Tyman 
Hermansz Schere naar Emmerik en Kleef om er te informeren naar kerkgoederen die door graaf 
Van den Berg uit Kamper kerken waren ontvreemd. OA 446, reyse en boedeloen, september 1573 
264 OA 445, 7 jan 1573, alh. onraedt 'Item gegeven 2 mans dat sie des pastoersgoet weder inn 
die wedeme brachten'. Aan pastoor Hetsroey werd hierover 12 december 1572 al geschreven 'Soe 
voele die wedeme ende derselver guederen betreffet, hebben wij die eensdeels geberget, ende wer

den voerts daeran syn, dat die wederom nae noottdruft ende soe voel moegehck gerestitueert wor

de'. OA 225, fol 355, 12 december 1572, 
265 'Item betaelt Jacob Pauwelse Kistenmaker van dem Esell ende dat beelde daer up sittende, 
van den Graven to den Berches soldaten gebroecken, weder gemaect' 'Item gegeven meester Al

bert Maler van 3 verscheiden patronen van ciboriën gemact te hebben Noch hem gegeven I goud

gulden van 't beelde Christi op ten Esell sittende, dat an stucken geslagen was, heell nyes gemact'. 
OA 445, alh. onraedt, 27 april 1573. Ciborie = kelkvormig vat met een gewelfd deksel, waarin de 
hostie werd bewaard. De houten ezel en het bijbehorend beeld waren processieattributen die jaar

lijks op Palmzondag voor een gedramatiseerde Palmpaasherdenking te voorschijn werden ge

haald. Leden van de Jeruzalembroederschap trokken dan de houten ezel op wielen, bereden door 
een houten Christus, in processie van de Buitenkerk via de Oudestraat naar de Bovenkerk Over 
de Palmprocessie en de Jeruzalembroederschap' Kolman, 'De pelgrims van Jeruzalem', 155214. 
266 OA 445, alh.onraedt: 'Betaelt Sweer Thonisz voer nagelen ende hem tot reparatie der Minre

brodersconvent'. OA 447, allerh onraedt, 11 okt. 1574: 'Item den II October uth bevell als boven 
gegeven den guardiaen ende kerckmeisteren haeren kercke van den goesen vernielt ende up voele 
plaetzen verdorven, 20 h.p ' 
267 O A 1343. 
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deze restauratie van het kloostercomplex en kerkgebouw laat zich de minister
provinciaal der Minderbroeders, Florentius Leydanus, erg positief uit in een 
schrijven aan de raad van 27 augustus 1573.^'* Vanuit Brussel laat dezelfde 
Leydanus het stadsbestuur op 20 december 1573 weten, dat hem uit een door 
het stadsbestuur geschreven brief een goede inzet ten aanzien van de rooms-
katholieke godsdienst is gebleken. Hij merkt daarover op: 'mihi placuit vester 
pius ac sincerus affectus, quo commissi nobis populi in Catholica fide ac Reli-
gione salubriter retinendi tantam curam habetis'.^''' Het luiden van het 'mys-
seklockgyn' betrekt de rooms-katholieke burgerij bij erediensten in een ver
nieuwd kerkgebouw.2™ 

Op stadskosten wordt in 1573 een aantal gezangboeken uit de St. Nicolaas-
kerk gerepareerd in het Bethlehemklooster te Zwolle. De boeken, die priesters 
en zangers gebruikten tijdens de mis en het officie van de getijden, waren be
schadigd toen door de geuzen ook het koor, de sacristie en de librije van dit 
kerkgebouw waren 'gezuiverd'."' Ook wordt er op stadskosten door meester 
Albert Jacobsz. Maler aan het vervaardigen van nieuwe hostiekelken gewerkt. 
Kunst en religie ontwikkelen zich in de periode van de Rooms-Katholieke Res
tauratie zij aan zij. In het klimaat van de herstelbeweging schildert Mechteld 
toe Boecop, schoonzuster van het magistraatslid Arent toe Boecop, in 1574 
een 'Laatste Avondmaal' met links en rechts de wapens van de ouders van Eg-
bert en Mechteld toe Boecop. Het memoriestuk bevat portretten van de fami
lie Toe Boecop. Het werk is in alle opzichten een rooms-katholieke interpreta
tie van Christus' Laatste Avondmaal."^ Het hele schilderij wordt beheerst 

268 HIJ had vernomen van de restauratie van het Kamper convent: 'door u goetgonsticheyt ons 
convent, dat die goesen gedestrueert hebben, nu heel wederome gherestaureert is' Hij spreekt de 
wens uit dat het Kamper stadsbestuur ook in de toekomst het arme convent zal gedenken. OA 95, 
27 augustus 1573 
269 OA 95, 20 december 1573 In zijn brief noemt hij het stadsbestuur van Kampen een 'Christia-
num magislratum'. 
270 'Item betaelt voir touwe gecomen an 't mysseklockgyen, 2 st.b.'. OA 1343 
271 'etlicke grote sangboecken voer St Niclaeskercke in Campen (dewelcke die goesen geschent 
hadde) te laten verbynden'. OA 2385 Volgens de kerkmeestersrekeningen van de St. Nicolaas-
kerk werden in het klooster Bethlehem te Zwolle onder meer 'weeder ghevonden ij grote schone 
francijnen [ = perkamenten] sanckboeken ende die aldair weeder laten byenden'. Bij Jelis de 
boekbinder m Zwolle werden vier perkamenten zangboeken teruggevonden En bij meester Ja
cob, barbier trof men twee 'grote schone francijnen sanckboecken, een winterstucke ende een 
soemerstucke, die hij tot conservatie derselven ende ter eren der dyensten Godts Almachtich ende 
sijnen hiUygen van den geusen weeder ghekofft voir viij keizersgulden'. OA 1332, fol. 13 v., 14. 
Sacristie of tresoorcamer = vertrek in het kerkgebouw waar de liturgische gewaden, miskelken en 
andere hulpstukken voor de eredienst worden bewaard. 
272 Siesling, Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste A vondmalen. 76, 77, concludeert dat in 
deze periode van opkomende Hervorming en van Rooms-Katholieke Restauratie de kerkelijke 
schilderkunst in Kampen een bescheiden, maar onmiskenbare bloeiperiode doormaakte. Het the
ma 'Laatste Avondmaal' was populair te Kampen. Siesling noemt drie exemplaren, wellicht ge
maakt door Mechteld toe Boecop. Ook maakte een lid van de familie Maler er een in 1552. Uit 
datzelfde jaar dateert een prent (houtsnede) van de Meester, wellicht Albert Jacobsz. Maler. 
Mechteld toe Boecop schilderde in 1572 een werk 'Aanbidding der herders en engelen. En al in 
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door de Christus met de baldakijn erboven. De Christus-figuur is boven de 
discipelen verheven, van hen afgezonderd, sacraal van karakter. De nadruk 
valt op de instelling van de Eucharistie, het kernpunt van de godsdiensttwis
ten. Een opvallend verschil met een eerdere versie van het schilderij is, dat de 
schenkkan en de wijnbeker afwezig zijn. De plaats van de schenkkan wordt 
door een portret van een Toe Boecop in beslag genomen. Ook de plaats van de 
wijnbeker is door een portret van een Toe Boecop vervangen. De Toe Boecops 
moeten als het ware kan en beker uit de voorstelling weghouden. Die waren 
immers geassocieerd met het protestantse Avondmaal en dus in de periode van 
de Rooms-Katholieke Restauratie zeker gevoelig liggende elementen.^^^ Het 
werk is een document met overtuiging, de religieuze betekenis is expliciet, het 
ademt de geest van de Contra-Reformatie. 

De raad neemt op 26 april 1573 een maatregel om de sfeer van devotie rond 
processie en eredienst te vergroten. In een publicatie deelt het stadsbestuur de 
inwoners mee, dat in de afgelopen jaren de gebruikelijke processies en eredien
sten op de Kruisdagen verhinderd en verstoord werden door het geven van 
'cruy cel weggen ende anders' aan de scholieren die dan zongen. De raad ge
biedt dat niemand 'den clercken eenige cruyselweggen noch koeken, noch an
dere giften, in der processien geven en sail' op straffe van 10 ponden boete."" 

Het werken aan de herstelbeweging wordt gehinderd, doordat in de loop 
van 1573 de pastoor vertrekt. Hetsroey verhuist naar Antwerpen, waar hij een 
benoeming krijgt. De stad schakelt op 15 september 1573 de bisschop in om de 
pastoor te behouden. Uit de brief hierover wordt duidelijk dat het stadsbe
stuur over het werk van de pastoor tevreden is: 'Dan dewijle die voerscreven 
heere pastoer ons ende onse gemeente altijt in seer gueden leven voergegaen 
ende in die oprecht Catholycke Leringe ende religie geleert ende sonderlinge in 
desen vaerlicken tijden gestichtet heft'.^^' Dit verzoek heeft kennelijk niet ge
holpen, want 30 augustus 1575 schrijft het stadsbestuur aan Jacob Kuynre-
torff, te Utrecht"', dat de pastoor naar Antwerpen vertrokken is en of Kuyn-

1546 vervaardigde zij de 'Bewening van Christus'. Jacob en Albert Jacobsz. Maler waren bekwa
me schilders en houtsnijders. In opdracht van Johan Evertsz a Lymberich schilderden ze het reeds 
eerder, hoofdstuk 1 onderdeel 4, 64, genoemde drieluik, de memorietafel van Johan Evertsz. en 
diens ouders Fehrmann, 'De werken van de familie Maler te Kampen', 188. Kolman, 'De Latijn
se School', 214, 215 De panelen 'Het Laatste Avondmaal' [187*203,5 cm, Mechteld toe Boecop 
(toegeschreven); 186*203 cm, Mechteld toe Boecop 1574; 123*197, Jacob, Albert of Wessel Maler 
(toegeschreven) 1552] zijn het bezit van de stad Kampen en bevinden zich volgens Siesling, a.w. 9, 
in het Gemeentemuseum de Broederpoort, Kampen. 
273 De Jong wijst in zijn bespreking van Sieslmg's Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste 
Avondmalen, 8-10, op het bewust vervangen van wijnkan en beker door portretten van Toe Boe-
cop's. De kwestie van deze vervanging en de betekenis daarvan zou door Siesling teveel buiten be
schouwing zijn gelaten 
274 OA 243, fol 40, 26 april 1573 
275 OA 225, fol 448, 449, 15 september 1573. 
276 Dat men Kuynretorff om medewerking vroeg, verwondert niet. Hij was Kampenaar van ge
boorte en twee keer pastoor van Kampen geweest (1557-1558 en 1566-1569) Verder bevond hij 
zich als officiaal en Scholaster van Oud-Munster te Utrecht op een kerkelijk belangrijke post. 
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retorff wil uitzien naar iemand die de pastoor kan opvolgen.^" Daarvoor, op 
19 januari 1575 was ook reeds aan Coenraet van der Vecht, gedeputeerde van 
Kampen die te Antwerpen verbleef, verzocht om naar een geschikt pastoor om 
te zien. Dat begin 1575 Hetsroey al geruime tijd niet meer in Kampen verblijft, 
kan duidelijk zijn uit de volgende zinsnede uit de brief aan Van der Vecht: 
'Ende angaende den pastoer, dat wij hoechnoedich mit een pastoer versyen 
moeten wesen'.^'* Naar aanleiding van een brief door Hetsroey aan het stads

bestuur geschreven, schrijft deze hem op 17 oktober 1575 nog terug: 'In ver

hopeninge dat sich die dingen noch alsoe sullen toedragen, dat u weer in de 
stad zal kunnen resideren als tevoeren'.■^" Deze hoop blijkt ijdel, want aan het 
kapittel van St. Franciscus te Mechelen motiveert het stadsbestuur in juni van 
het jaar daarop een verzoek om de gardiaan van het Minderbroedersklooster 
niet naar Mechelen weg te roepen onder meer als volgt: hoe 'wij oick tot deser 
tijt mit ghienen pastoer versyen bint'.™ Formeel is Hetsroey nog tot na 17 mei 
1577 als nietresiderend pastoor in functie. Op die datum laat hij het stadsbe

stuur namelijk weten, dat hij verbetering van zijn 'pensiën ex aurario publico' 
wenst.^*' Dat de pastoor aanhoudend niet in Kampen resideerde, is ook het ge

volg van de toenemende druk van het spaansgezinde garnizoen binnen de stad. 
De armoede als gevolg hiervan wordt over de jaren 15721578 steeds meer 
merkbaar in de openbare en in de kerkelijke kas. De stad klaagt 20 november 
1574 haar nood over gebrek aan de nodige middelen in geld of in natura. 
Kloosters en kerken die anders een deel van de inwoners van het nodige voor

zagen, moeten deze zorg geheel of gedeeltelijk staken. Op genoemd tijdstip is 
de toestand in de stad al zo benepen, 'dat die cloesteren ende religiosen, die 
voermaels andere armen troostelick ende behulpelick plegen te sijn, nu selffs 
nijet alleene gebreck lijden, mer oick vergaen ofte verstroyt sullen moeten 
worden'.^*^ Bij de toenemende recessie wordt de RoomsKathoUeke Restaura

tie door de magistraat gesteund met financiële maatregelen. Zo krijgt ieder die 
na 29 april 1576 een testament wil laten maken van het stadsbestuur de ver

277 OA226, fol. 50 v., 30 augustus 1575. 
278 Brief van het stadsbestuur aan gedeputeerde Coenraet van der Vecht. OA 226, fol. 54, 55 r., 
19 januari 1575. 
279 Brief van het stadsbestuur aan pastoor Hetsroey te Antwerpen, 17 okt. 1575. OA226, 
fol.Slv., 52. Schrijven naar aanleiding van een brief van Hetsroey aan het stadsbestuur gedateerd 
29 augustus 1575. OA 2254. 
280 Stadsbestuur aan het kapittel van St. Franciscus te Mechelen. OA 226, fol. 83 v., 19 juni 
1576. 
281 OA 22, fol. 112,17 mei 1577. 
282 Illustratief voor de armoede op dat moment van de openbare en kerkelijke kas is, 'Dat al

leene in twee kercken binnen dese voerscreven Stadt Campen alle sondagen tweehondert ende 35 
aelmoessen, yder van een maetelick roggenbroot ende een botter, plegen den armen uthgedeelt t' 
worden, behalve alle andere dergelijcke aelmosen op andere dagen durch die weke, welcke uthde

linge nu algereetz ten deele stille staen ende naeblijven moet'. OA 226, fol. 14v., 15, 16. De stad 
aan de bisschop, 20 nov. 1574. Zie voor de moeiten met betrekking tot de openbare en kerkelijke 
kas ook het overzicht van de soldatenoverlast over de periode 15721578, vermeld in paragraaf 
C l van dit hoofdstuk, 213216. 
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plichting opgelegd 'daer in Onser Lieuver Vrouwenkercke tot onderholdinge 
derselver ten minste een halven golden gulden legatiren oft maeken moeten, 
offte die testamenten sullen nyet gepasseert worden'.^" De verbetering van het 
pastoorsinkomen op 17 mei 1577 wordt afgedwongen onder de druk, dat de 
pastoor anders 'solde verrysen moeten'. De losmaking van Hetsroey valt kort 
na die datum, want op St. Michielsdag 1577, 29 september, wordt tot nieuwe 
pastoor benoemd Johan Havens van Ravensteyn. 

Ondanks de moeite van het jarenlang niet-resideren van pastoor Hetsroey, 
werken wereldlijke overheid, burgerij en geestelijkheid samen aan het verdere 
herstel van de oude kerkelijke toestand. Een jaar na het vertrek van Van den 
Berg wil het stadsbestuur dit feit herdenken. Daartoe vraagt de raad op 14 no
vember 1573 aan de bisschop toestemming tot het houden van een jaarlijks te
rugkerende processie en dankdag. Het verzoek wordt als volgt gemotiveerd: 
'Omdat de inwoner uth handen der godtlosen ketteren, [...] dermate verlost, 
dat wij Godt loff, wederomme tot het gebruyck der catholijcker religion ge-
kommen sinnen'. Pastoor, priesters en stadsbestuur vinden dat de dag van het 
vertrek, 19 november, 'van nu vortan alle jaere ter eeuwyger gehoechnisse 
ende danckbarcheit voer soedane verlossinge hoechtijtlicken, gelijck den hille-
ger Paesschdach in 't generael processiën om der stadt' gevierd moet wor
den.̂ *'' Twee dagen later maakt bisschop De Monte een akte op, waarin hij de 
gevraagde jaarlijkse processie en dankdag instelt, om de uittocht van de 'po-
testate sceleratessimorum et perditissimorum hereticorum et seditiesorum re-
bellium' te vieren. In de generale processie zal het heilig sacrament worden 
meegedragen 'laudando [...] decantantione hymenorum antiphonarum et alia-
rum piarum erationum'. Vicarissen van de St. Nicolaaskerk, Cellebroeders, 
Minderbroeders en de broeders van het Brigittenconvent zullen in de optocht 
meegaan. De bedoeling van het geheel is, dat 'excitetur populus ad devotio-
nem et gratiarum actionem'.^^^ 

In de loop van 1574 wordt namens het stadsbestuur door Arent toe Boecop 
in Brugge een compleet stel misgewaden gekocht ten behoeve van de St. Nico
laaskerk. In de periode van de graaf waren deze hulpstukken voor de mislitur
gie deels vernield, deels meegenomen. Er worden voor deze kerk in Brussel te
vens een aantal ornamenten gekocht.^*' 

De Rooms-Katholieke Restauratie zet zich ook gedurende 1575 door. Het 
stadsbestuur bericht op 17 oktober aan pastoor Hetsroey te Antwerpen, dat er 
de zondag daarvoor in de stad een generale processie gehouden is. Over de 
kerkdiensten schrijft de raad hem: 'Godt hebbe lof, alle die saken ende godtz-
diensten in sulcke wegen als 't behoert, alsoe dat wij des een guet benoegen 

283 OA 243, fol. 47 v., 29 april 1576. 
284 OA 225, fol. 462, 463, 14 november 1573. 
285 OA 2273, 16 november 1573. 
286 Inventaris van misgewaden ten behoeve van de St. Nicolaaskerk gekocht van het opgeheven 
Hanzekantoor te Brugge. 1574. GA-KK 91; OA 447, 17 sept. 1574, reyse en boedeloen, betaald 
vrachtloon van 'etlicke ornamenten to Bruessel gecoft voer Sint Niclaeskercke alhiere'. 
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hebben'.^^^ Uit diverse bronnen waaronder diocesane visitatieverslagen blijkt, 
dat er minstens zo'n 250 missen per week worden gehouden in de stad.̂ ** Dat 
er rond processie en kerkdienst zich soms onbehoorlijke dingen voordeden, 
blijkt uit een verklaring onder ede van een zestal inwoners op 30 augustus 
1575. Voor de raad gedaagd, verklaren zij, dat zij op de 'Octava des. h. Sacr. 
Avents, als die processie der Minrebroeders om die strate geholden worden, 
nyet geweten hebben, dat die processie geschiede, ende dat sie nyet in veron-
weerdinge des hilligen sacraments, noch tot schandel oft verstuyringe van an
deren gueden luyden dan alleene óverschonken wesende uth dronckenschap 
gesongen ende geropen hadden'.^*' Een van de gedaagden is Thijs Hoyer. Hij 
was familie van het meentelid Geert Hoyer die tijdens het bewind van Van den 
Berg in de grote gemeente gekozen werd. Deze Geert gaat 14 augustus 1580 in 
de Gereformeerde Kerk aan het avondmaal aan. Nog een familieUd, juffer 
Grietken Hoyer, gaat de zondag voor Kerst 1581 aan. Had het gebeuren rond 
de processie van de Minderbroeders in 1575 misschien toch ook andere achter
gronden dan alleen maar dronkenschap? Zeker is wel dat de raad een dergelij
ke toestand rond de processie niet duldde. Ook greep het stadsbestuur dat jaar 
en ook het jaar daarop een aantal keren in ten aanzien van personen die zon
der toestemming van de pastoor op heiligendagen ongeoorloofd werk hadden 
verricht.^'" Uit het verbod van 11 december 1575 om geen 'onstuer' (lawaai, 
ordeverstoring) onder of buiten de kerkdienst te maken, blijkt hoe in een der
gelijke ongewenste situatie het stadsbestuur toezicht hield.^" 

Eind 1575 gaat het stadsbestuur in op het verzoek van de stadhouder, om 
opnieuw het koninklijk plakkaat 'tot onderholdinge van der religie' te publice-
ren.2'2 

Het vertrek van Hetsroey en de komst eind september 1577 van Johan Ha
vens van Ravensteyn als nieuwe pastoor betekenen geen breuk in het herstel
program. Havens ontvangt een akte van aanstelling die zeer duidelijk de om
vang van de Rooms-Katholieke Restauratie toont.^" De pastoor zal twee of 
drie kapelanen aanstellen 'onbesmet van eenige heresie, ende van guede le
ven'. In de akte verbindt de magistraat zich ertoe, een actief beleid in gods
dienstzaken te voeren. Dit is er op gericht, 'dat alle ceremoniën der hilliger 
Christelicke Kercken moegen onderholden worden'. Het stadsbestuur ver
plicht zich er op toe te zien, dat alle inwoners hun kinderen laten dopen, hun 

287 OA 226, fol 51 v., 17 oktober 1575. 
288 Acta visiiationis, 192-209 De relevante gegevens van deze bladzijden samengevoegd, geeft 
een aantal van ten minste 182 missen per week Voor het totaal van zo'n 250 missen per week zie 
BIJLAGE 1 
289 RA 36, fol 72 r , 30 augustus 1575 
290 Op 20 oktober 1575 ten aanzien van Hans van Venlo, die zich echter vnj wist te pleiten Op 
27 maart 1576 betreft dit de knecht van Jan Sluyter en Jan van Dalffsen Beiden worden ze ver
oordeeld tot een boete van 10 pond RA 36, fol 75 r , 20 okt 1575 en fol 84 v , 27 maart 1576. 
291 O A 243, publicatie op St Thomasdag (11 december) 1575 
292 OA 96, 13 december 1575 Publicatie volgt Nieuwjaarsdag 1576 OA 243, fol 47. 
293 OA2255. 
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doden kerkelijk laten begraven, 'die hillige echte versoecken, hoer kraemvrou-
wen laten inleyden ende die obedientie oft gehoersamheit alle vyer hoechtijden 
betalen'. Het leven van de burgerij blijft het hele jaar door van de rooms-ka-
tholieke godsdienst doortrokken. 

De nieuw ontstane situatie na het vertrek van Van den Berg moet voor de 
gereformeerden moeilijker geweest zijn dan ooit tevoren. Blijft er in deze da
gen van herstel der rooms-katholieke religie een tegenbeweging aanwezig? 

Van een aantal reformatorisch gezinden is bekend, dat zij na de ineenstor
ting van het bewind van Van den Berg voorgoed in ballingschap zijn gegaan. 
Daaronder bevonden zich behalve veel vreemden ook Kampenaren.-^''' 

Anderen hebben zich in de periode van Rooms-Katholieke Restauratie weer 
bij de bestaande kerk gevoegd. Terwijl enerzijds de druk op hardnekkige pro
testanten vergroot wordt, scheppen wereldlijke en kerkelijke autoriteiten an
derzijds een zo gunstig mogelijk klimaat voor terugkeer. Te Brussel kondigt de 
centrale regering een koninklijk pardon af, geldend voor alle Nederlandse ge
westen. Voorwaarde is, dat men binnen twee maanden te biecht gaat en dat 
men van een priester absolutie ontvangt. Dit generale pardon wordt op 11 juni 
1574 ook in Overijssel afgekondigd.^'' Blijkens een bericht van 20 november 
1574 hebben Johan en Arent Tengnagel zich hierop weer bij de bestaande kerk 
aangesloten. Van de leiding van de Minderbroeders komt het stadsbestuur na
melijk te weten, dat beiden zich 'der hilliger kercken vereenicht' hebben. Dur
ven zij uit vrees voor represailles hun ware gezindheid niet te tonen? Want van 
Arent Tengnagel staat vast dat hij tien jaar na deze terugval weer in de Gere
formeerde Kerk het heilig avondmaal zal vieren."* Onder de deelnemers be
vinden zich dan nog andere familieleden: Claes Tengnagel en zijn vrouw, juf
fer Margarita Momme."' Terwijl familielid N. Tengnagel wegens zijn keuze 
voor Van den Berg en het opeisen van kelken en andere kerkgoederen naar el
ders de wijk nam, maakte Arent Tengnegel de keuze van een zich conforme
ren. 

Ook Alijdt Reiners keert in de bestaande kerk terug. Zij is 'geabsolveert 
ende gerehabiliteert'. Sindsdien heeft zij weer 'die kercken gefrequentiert'."* 
Na de periode van de Rooms-Katholieke Restauratie zal familielid Willem 
Reiners in 1578 de petitie om een gereformeerd kerkgebouw ondertekenen. En 
Lyzabet Reiners zal december 1581 in de Gereformeerde Kerk het avondmaal 
vieren. 

294 Als BIJLAGE IV is een Iijst opgenomen met namen van personen die in de periode volgend 
op die van de Rooms-Katholieke Restauratie, met meer aan de orde komen in de kerkelijke situa
tie ter plaatse De lijst berust op eigen onderzoek 
295 Overijsselsche Plakkatenlijst, 51 Paus Gregorius bekrachtigt deze algemene vergiffenis op 
13 juni 1574 met een bul Brandt, Historie der Reformatie, I, 553 
296 Op I januari 1584, samen met zijn vrouw 
297 Deze vieren het avondmaal voor het eerst mee op 21 oktober 1582. 
298 OA 226, fol 16, 20 november 1574 
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Het stadsbestuur zoekt degenen die zich van het kerkelijk leven afzijdig 
houden op. Op bevel van de raad brengen de raadsleden Coenraet van der 
Vecht en Simon Glauwe een bezoek bij Hilleken Vrancke. Haar wordt op 22 
maart opnieuw aangezegd dat 'sie in dit hoechtijt van Paesschen ter kercken, 
toe bychte, ende ter hilligen sacramenten gaen sal'. Ze zal over haar al of niet 
komen de pastoor of de burgemeester moeten inlichten, 'oft schepenen ende 
raedt willen vooirts nae 't hoechtijt van Paesschen tegens hoer procederen als 
behoeren sal'.^'' Hilleken Vrancke blijft haar standpunt nu reeds meer dan 
twaalf jaar trouw. Via het stadsgerecht wordt 23 mei 1573 op haar huis en erf 
beslag gelegd.'** 

In 1574 wordt Gheert Dubboltsz. gewaarschuwd. Hij zal 'een hoeffschen 
mont op den Conventualen voeren oft Scepenen ende raedt willen des an hem 
straffen, anderen tot een exempel'.'"' In 1579 zal Geert Dubboltsz. met nog 
een aantal gereformeerden uit Kampen er bij aartshertog Matthias van Oos
tenrijk, bij de stadhouder en bij ridderschap en steden op aandringen dat er 
een vernieuwing van het stadsbestuur zal worden doorgevoerd op basis van ge
lijke vertegenwoordiging van rooms-katholiek en gereformeerd, 'de eene helff 
uut der catholike religionis verwanten, de andere helffte uut den van der gere
formeerde religie'.'"^ 

Of er in de periode november 1572-juli 1578 een ondergrondse kruisgemeen
te is blijven bestaan, valt uit de bewaard gebleven archivalia niet op te maken. 
De acties van Van den Berg hadden grote tegenkrachten opgeroepen. Konden 
de protestanten in 1566 nog op brede sympathie rekenen, deze was onder het 
bewind van Van den Berg tot een minimum gedaald. Uit de stukken blijkt, dat 
het de tijd is van de Rooms-Katholieke Restauratie, van de Contra-Reforma
tie. Als er al een ondergrondse gemeente in stand is gebleven, dan zal deze al
leen in het diepste geheim hebben vergaderd. Ook ontbreken gegevens of een 
dergelijke kruisgemeente in relatie stond met andere kerken in het vaderland. 

Tijdens de periode november 1572 tot juli 1578 hebben velen de wijk geno
men naar elders. Zij hebben kennis gemaakt met buitenlandse vluchtelingen-
kerken en met kerken binnen de opstandige gewesten, met name Holland. 
Hun groeiende gereformeerde visie heeft er zich verder verstevigd.'"' Onder 

299 OA 2262 blad 13, 22 maart 1573 
300 RA 36, fol 20v , 90 r , 121 r 
301 RA 36, fol 74 V , 75 r., 20okt 1575 Sententie inzake de pater van het St Brigittenklooster 
en Gheert Dubboltsz Partijen procederen schriftelijk tot een compromis is bereikt RA 36, fol. 81 
V , 83 V , 101 V , 105 r 'Een hoeffschen mont voeren op' = fatsoenlijk spreken over 
302 OA97, 18 maart 1579. 
303 Naast de vluchtelingengemeenten in het buitenland valt te wijzen op de ontwikkeling van het 
kerkelijk leven in Holland en Zeeland, waar sinds 1573 de gereformeerde religie de enig toegesta
ne was en het gereformeerd kerkelijk leven zich vnj kon organiseren Terwijl in 1572 te Kampen 
en in heel Overijssel voor de achterblijvende gereformeerden een zeer moeilijke periode begon, 
konden degenen die naar Holland waren uitgeweken, daar met de organisatie van het kerkelijk le
ven, van nabij kennismaken Deze ervaringen namen ze bij hun terugkeer in 1578 naar Kampen 
mee. 
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hen die wegtrokken, bleef de herinnering aan kerkelijk Kampen levend. Want 
van degenen die in ballingschap zijn gegaan, komen we later een aantal namen 
weer tegen. Wanneer het getij gekeerd is, voegen zij zich hier weer bij de Gere
formeerde Kerk. Zij brengen hun ervaring in tot opbouw van het gerefor
meerd kerkelijk leven ter plaatse.'"^ 

304 In BIJLAGE V is een lijst van dergelijke namen opgenomen. Van degenen die niet meer per
soonlijk bij de plaatselijke gemeente terugkeren, komen we later nog wel een aantal familienamen 
tegen. De lijst berust op eigen onderzoek. 
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V. DE GEREFORMEERDE KERK GEDURENDE DE 
PERIODE VAN DE RELIGIEVREDE 
(JULI 1578 - MAART 1580) 

Door het optreden van Rennenberg komt er snel beweging op het politieke 
front. Kort nadat op 20 juli het spaansgezinde garnizoen van overste Polweiler 
uit de stad is verdreven, sluit Kampen zich officieel bij de opstand aan. Op 3 
augustus zegt de stad landvoogd Don Juan de gehoorzaamheid op. Met de 
Spaanse troepen wordt hij tot vijand verklaard. Wie correspondentie voert 
met of assistentie verleent aan deze vijand, wordt zelf beschouwd als vijand 
van het vaderland. Dit is de eerst keer dat in de archiefstukken door het stads
bestuur de term 'vaderland' wordt gebruikt. De magistraat omschrijft het ge
west Overijssel als deel van het ene vaderland, waarvan de vrijheid tegenover 
de Spaanse vijand moet worden verdedigd. De vrijheidsstrijd tegen het Spaan
se bewind houdt voor het stadsbestuur echter geen strijd om vrijheid van gods
dienst in. Voor haar vormt de religie in de vaderlandse verbondenheid geen 
wezenlijk element. Voor de gereformeerde ballingen ligt dat anders. De gods
dienstkwestie vormt voor hen wel degelijk een verzetsgrond. Strijd om de li-
bertas patriae houdt voor hen ook in strijd religionis causa.' De stad sluit zich 
14 augustus 1578 ook aan bij de Tweede Unie van Brussel van 10 december 
1577.̂  Vier dagen eerder had Rennenberg officieel het stadhouderschap van 
Overijssel aanvaard.' De stadhouder legt drie vendels staatse soldaten, deels 
afkomstig uit Holland, in de stad." Daarbij stelt de stadhouder zich soepel op: 
de burgerij is niet gehouden de soldaten de kost te verschaffen. Ze betalen 
kostgeld, 'sonder eenich ander vordell oft behulp van den burgeren ofte in-
woeneren to genieten'. 

Uit de stukken blijkt niet dat er, zoals tijdens het beleg door Van den Berg 
in 1572 het geval was, binnen de muren een oppositionele kern van gerefor
meerde burgers aanwezig was. Begrijpelijk, want vele gereformeerden waren 
eind 1572 in ballingschap gegaan. Toch werd tijdens het beleg van de stad zo
wel door het stadsbestuur als door overste Polweiler ernstig rekening gehou-

1 Voor de term 'vaderland' zie OA 243, publicatie van 3 augustus 1578. De visie van gereformeer
de ballingen op de vrijheidsstrijd komt aan de orde in het vervolg van dit hoofdstuk Dat de gere
formeerde religie wel degelijk een samenbindend element in de nationale vrijheidsstrijd is geweest, 
spreekt de Overijsselse landdag op 22 april 1580 nadrukkelijk uit. (zie het volgende hoofdstuk). 
2 OA22, fol. 132, 133, 14 augustus 1578. 
3 Ovenjsselsche Ptakkatenlijst. Lijst, 53 
4 OA 2417 'Sal men uns, onse familie, voerts den oversten ende hopluden uuyt Hollant behoer-
lijcke logementen bestellen'. OA 243, 28 juli 1578. 
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den met steun vanuit de burgerij voor Rennenberg. Ten overstaan van het 
stadsbestuur beschuldigde Polweiler een aantal burgers van onbetrouwbaar
heid. Volgens hem was een aantal Kampenaren tevoren van de belegering op 
de hoogte geweest en had er onder de burgerij zelfs het plan bestaan om door 
het inslaan van extra voedsel een langdurig beleg te kunnen doorstaan, om zo
doende de spaansgezinde bezetting uit te hongeren.' Het stadsbestuur besloot 
goed waakzaam te zijn. Om een eventueel ingrijpen vanuit de burgerij te voor
komen, werd deze ontwapend: 'des se de burgeren van oehre geweer beroeve-
den'. ' Een publicatie werd uitgevaardigd dat, zodra de trommel ad arma zou 
slaan, geen inwoner zich op straat mocht begeven. Verder werd een verbod tot 
samenscholing afgekondigd voor vergaderplaatsen als kerken en kloosters.'' 
Dat speciaal kerken en kloosters werden genoemd, houdt misschien in dat 
voor burgerlijk verzet uit godsdienstige motieven gevreesd werd. Zeker is dit 
echter niet. Want kerken, kerkhoven en dergelijke waren van oudsher plaatsen 
van publieke samenkomst. Bovendien kon burgerlijk verzet tegen de gehate 
spaansgezinde troepen niet enkel van gereformeerden, maar ook van rooms
katholieken worden verwacht. Gezien het jarenlange molesteren van de burge
rij door de spaansgezinde soldaten van Polweiler, mag worden uitgegaan van 
het bestaan van een aanzienlijke groep anti-spaanse rooms-katholieken binnen 
de stad. Met de komst van Rennenberg zal hun positieve opstelling ten opzich
te van de staatsgezinde politiek er in de eerstkomende tijd toe bijdragen, dat 
een gereformeerde minderheid een onevenredig grote politieke invloed kan 
uitoefenen met belangrijke gevolgen voor het kerkelijke leven. 

1. Naar officieuze invoering van de Religievrede: de ontwikkelingen van juli 
1578 - 14 oktober 1578 

Met de komst van Rennenberg op 20 juli 1578 wordt ook binnen Kampen de 
Pacificatie van Gent van kracht, zoals deze door de Staten van het gewest 
reeds op 16 december 1576 was geaccepteerd. Ridderschap en steden hadden 
de Pacificatie alleen voorwaardelijk geratificeerd: binnen het gewest moest 
voor het rooms-katholicisme als openbaar erkende religie een blijvend mono-
poHe worden gegarandeerd. De stadhouder werd hier op 16 september 1578 

5 Verwijt van de overste geuit ten overslaan van een deputatie van het stadsbestuur 'Dat de bur
gers (van 't belech toevoeren wetende) sich mit koorn versien hadden, menende de soldaten uth to 
hongeren' Op de tegenwerping van het stadsbestuur 'van 't belech tho voerens nyet geweten t' 
hebben', antwoordt de overste 'dat hij den Raedt nyet en meende, mer etlicke burgeren' OA 22, 
fol. 130, 131 
6 Verwijt van gereformeerde doleanten op 18 maart 1579 aan het adres van de tijdens het beleg 
zitting hebbende magistraat. OA 97, 18 maart 1579, blad 1 
7 Publicatie op 5 juni 1578, verscherpt herhaald op 14 juh' 
'ghien burgers noch inwoeners [ ] en sullen sich in eenige versamlinge begeven ofte mit malckan-
deren in eenigen antall gaen wandelen, staen ofte sitten op der straten ofte voir der doeren, offte 
in eenigen kercken, cloesteren, harbergen oft op andere plaetsen' OA 243, fol 243, 244. 
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nog eens duidelijk aan herinnerd: 'dat nyet vernyet sail worden angaende die 
Catholike Roomsche Religie noch die gebruicklicke'.* Over dit uitgangspunt 
ontstaan er in Kampen na de komst van Rennenberg direct problemen. Op 
grond van de amnestiebepaling uit het Pacificatieverdrag keren velen die naar 
elders de wijk hadden genomen, naar de stad terug. Onder hen bevinden zich 
ook gereformeerde ballingen. Over een mogelijke ontlading van godsdienstige 
spanning voeren Kampen en Zwolle al op 1 augustus overleg. Ter vergadering 
wordt een publicatie waarin kerkplundering verboden wordt, voorzichtig
heidshalve voorlopig nog aangehouden: 'Item om expeditie eenes placaets an 
to holden dat nyemant eenige plunderingen ofte onstuyr in kercken an en van-
ge op die pene van gestraft t' worden als perturbateurs des gemenen vredes'. 
Het gestraft worden als perturbator loont de Pacificatie-optiek. Op 5 septem
ber wordt een dergelijke publicatie wel afgekondigd.' Uit het overleg en het 
opstellen van een dergelijke bekendmaking wordt duidelijk, dat het stadsbe
stuur eind juli, dus kort na de capitulatie, uiting geeft aan vrees voor kerk-
plunderaars. Actie wordt verwacht, hetzij van het nieuw binnengekomen gar
nizoen, hetzij van teruggekeerde ballingen onder wie zich ook gereformeerden 
bevonden of van beide. Het vervolg zal duidelijk maken dat een aantal staatse 
soldaten tot actie overgaan, het voortouw nemen, maar dat ook Kamper gere
formeerden bij deze acties betrokken zijn geweest. 

Kort na het overleg van 1 augustus richten 118 gereformeerden zich met een 
rekest tot het stadsbestuur om vrijheid van godsdienstoefening en om een 
kerkruimte.'" Ze verzoeken de magistraat hen "eine bequame kercke te ver
gunnen, dair wij die frijheit onser conscientien die evangelische predicatien 
unde exercitien van dien, [...], handelen undd oef f enen mogen'. Men wil een 
kerkgebouw 'om aldair liberlick te mogen doen houden, hooren unde celebre
ren die godlicke diensten alse predicatien, bedinghen, sangen, doopsels, nacht-
maelen, begravingen, houwelicken, scholen unde andere saken der religion to-
behorende'. De gereformeerden baseren hun verzoek op de Religievrede waar
over landvoogd Matthias en de Generale Staten in overleg zijn. Achtergrond 
van deze Religievrede was, dat er na 1576 op tal van plaatsen een situatie was 
ontstaan die in het verdrag van Gent niet was voorzien. De Pacificatie kwam 
in het gedrang. Oranje en Matthias wilden de polarisatie op godsdienstig ge
bied via een ontwerp van Religievrede tegengaan. Volgens dit ontwerp zou een 
verzoekschrift tot godsdienstvrijheid per stad door minstens honderd gezins
hoofden moeten worden ondertekend. Toen de poging van Oranje om via de 
Raad van State en de Generale Staten religievrede te bewerken op 9 juni 1578 
niet slaagde, zocht hij contact met de nationale synode van de Gereformeerde 

8 Archief gemeente Zwolle, AAZOl-06642, fol 43 e v., resoluties ridderschap en steden, 14-17 
september 1578. Het voorwaardelijk accepteren van de Pacificatie op het punt van de religie had 
het gewest reeds eind 1576 geformuleerd in het eerste van een zevental artikelen. 
9 OA 2516, fol 47, twee-steden-overleg van 1 augustus 1578; OA 243, fol. 58, 5 september 1578 
10 OA 2263 Ongedateerd stuk, te dateren voor de gebeurtenissen op 11 augustus Zie hierna Het 
stuk is bijgevoegd als BIJLAGE VI. 
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Kerken te Dordrecht. Deze kerkelijke vergadering diende op 22 juni en 7 juli 
bij Matthias en de Raad van State rekesten in ter verkrijging van vrijheid van 
godsdienstoefening. Op deze wijze hebben de Gereformeerde Kerken Oranje 
en Matthias gesteund om een religievrede in de Nederlanden te bewerken die 
niet regionaal zou gelden, maar van stad tot stad. Door middel van deze syno
dale rekesten werd bereikt, dat Matthias en de Raad van State op 12 juli bij de 
Staten-Generaal een ontwerp van Religievrede indienden. Dit concept ont
moette er veel tegenstand. Overeengekomen werd, dat het aan de verschillende 
gewesten afzonderlijk zou worden toegezonden met een verzoek om advies." 
Het verzoekschrift van de gereformeerden te Kampen aan het stadsbestuur ligt 
geheel in de lijn van dit ontwerp van Religievrede. Hoewel het aantal van 118 
handtekeningen ruim voldoende is, gaat de raad niet akkoord. 

Op 11 augustus wordt door afgevaardigden van het stadsbestuur op de land
dag melding gemaakt van 'nye predicatie to Campen geschiet'.'^ Op genoemd 
tijdstip hebben de gereformeerden inmiddels eigenmachtig een kerkgebouw, 
dat van het Heilige-Geestgasthuis, in gebruik genomen. Er wordt gepreekt.'^ 
De magistraat verzoekt de landdag om de stadhouder hiervan in kennis te stel
len, met de vraag om een stadhouderlijk besluit dat er geen nieuwe predikaties 
in Kampen zullen worden toegestaan buiten toestemming van de hoge over
heid. Bij dit verzoek gaat het stadsbestuur er van uit dat de stadhouder tegen 
de genoemde Religievrede zal zijn.'"* 

Op 14 augustus krijgt de gereformeerde voorganger van het stadsbestuur, 
dat zich geruggesteund weet door gewestelijke Staten en de stadhouder, te ho
ren dat het preken in de Heilige-Geestkerk in strijd is met de Pacificatie van 
Gent. De predikant dient zijn prediking direct te staken: 'Soe solde hij sich des 
predigens onthelden, op pene van gestraft te worden als perturbatoer van de 
gemeene ruste, volgens de voirs[eyden] Pacificatie.'" Een raadsdeputatie be
geeft zich hiertoe naar het huis van de predikant, voor het stadsbestuur geen 
onbekende: oud-rector Caspar Holstech. Na zes jaar keert zijn naam weer in 
de stukken terug. Voor het laatst werd Holstech genoemd op 7 oktober 1572, 
ten tijde van graaf Van den Berg. Gilden en burgers zagen hem toen graag als 
hun predikant. Maar met het inzetten van de Rooms-Katholieke Restauratie 
moest Holstech voor een tweede" keer de stad verlaten. Als balling is hij daar
op naar Holland getrokken. Het stadsbestuur bericht op 3 september aan 
landvoogd Matthias: 'bij den predicant gekomen, wesende uth Hollandt'.'^ In 

11 Bremmer, 'De nationale betekenis van de Synode van Dordrecht (1578)', 68-117, met name 
92-100. 
12 OA 2516, fol. 60, 11 augustus 1578. 
13 'Alsoe die van der nyer religie dat gasthuis binnen Campen ingenomen ende daerinne gepredi-
get'. Archief gemeente Deventer, 
M.A. 436-c, fol. 117, 11 augustus 1578. 
14 'versoecken dat Sijn Genade als wesende tegens den Religion Vrede'. Archief gemeente De
venter, M.A. 436-c, fol. 117. 
15 OA22, fol. 133, 14 augustus 1578. 
16 Zie voor de eerste keer dat hij Kampen moet verlaten, hoofdstuk 4, 167-169. 
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Kerkje van het heilige-Geestgasthuis (7), tussen raadhuis (10) en Minderbroe-
dersklooster (6) gelegen. Detail van de stadsplattegrond. Kopergravure uit de 
Stedenatlas van Frans Hogenberg en Georg Braun. Omstreeks 1580. 
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de periode 1572-1578 heeft hij daar drie gemeenten gediend en er meerdere sy
nodes bijgewoond.'* Maar zodra de politieke ontwikkelingen terugkeer moge
lijk maakten, heeft Holstech zich dus weer naar zijn oude standplaats, de kerk 
van het Heilige-Geestgasthuis begeven. Zijn terugkeer in Kampen vond plaats 
in het kielzog van de staatse troepen. De binnenkomst van Holstech had echter 
mets officieels, zoals die van 'den cappellaen' die de stad was binnengetrokken 
in het gevolg van stadhouder Rennenberg." Najaren van onderbreking beluis
tert men zijn gereformeerde prediking weer. In deze voor de vestiging van de 
Gereformeerde Kerk zo belangrijke periode geeft hij geestelijke leiding. 

Volgens de raad handelden de gereformeerden in strijd met de Pacificatie. 
Inderdaad is de prediking in de Heilige-Geestkerk niet conform dit verdrag, 
want al waren de plakkaten geschorst, openbare gereformeerde erediensten 
waren buiten Holland en Zeeland niet toegestaan. Verder voert het stadsbe
stuur aan: 'Dat dewijle 't selve were [...] oick tegens die Religionsvrede, hoe
wel die der lantscap van Overijssel alnoch nyet en was toegesant, noch bij hoer 
angenomen'. Wat de magistraat bedoelt met de zinsnede dat de prediking te
gen de Religievrede zou zijn, is niet duidelijk. Meer ter zake is de opmerking, 
dat het concept van Reügievrede nog niet door het gewest Overijssel ontvan
gen is en er dus ook nog niet is goedgekeurd. Een beroep op dit concept is vol
gens het stadsbestuur dan ook ongeldig. Zo heeft de stedelijke overheid twee 
formeel juiste argumenten aangevoerd om de prediking in de Gasthuiskerk te 
verbieden. 
Ondanks de waarschuwing aan zijn adres blijft Holstech met zijn prediking 
doorgaan. Hierover wordt op de landdag van 18 augustus door de drost van 
Vollenhove en door gedeputeerden van het stadsbestuur gerapporteerd.^" Op 
24 augustus komt op de landdag de prediking in de Heilige-Geestkerk op
nieuw ter sprake. Diverse personen willen er hun kinderen laten dopen, zo 
deelt de afgevaardigde van Kampen mee. De stadhouder adviseert dat de 
landdag zelf het hof moet aanschrijven.-^' De volgende dag ontvangen de ge-

17 OA 226, fol 167, 3 september 1578 
18 Volgens Loosjes mBWPGN, IV, 180, is er alle grond om hem te vereenzelvigen met een zeke
re Jasper of Caspar die volgens de acta van de Noordhollandse synode in 1574 te Binnenwijzend 
en Westwoud stond Deze Jaspar woonde op 19 april 1574 de synode te Grootebroek en op 26 juli 
daar op volgend die te Edam bij, waar hij tot scriba werd benoemd De gewezen rector scholae 
was hiervoor de aangewezen man In 1577 staat te Monnikendam ene C Holsteegius als predi
kant Ook de kerk te Hoogwoud heeft hij gediend Ook Handschrift Regt, 'Overijsel', 197, Cen 
traal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage Bij Loosjes blijft de gang van Holstech naar Hol
land echter een waarschijnlijkheidsredenenng 'waarheen hij is uitgeweken, kan niet met volko
men zekerheid worden vastgesteld Evenwel is het zeer waarschijnlijk, dat hij zich naar West-
Friesland begaf' Op grond van archiefstuk OA 226, fol 167 is echter met zekerheid te stellen, dat 
Holstech zich als balling heeft opgehouden in het gewest Holland 
19 OA 2417, lijst van het gevolg van de stadhouder 1578 
20 'Item die drost van Vollenhove ende gedeputeerde van Campen gereferiert 't gene binnen 
Campen op den 14e augusti ende des volgenden dages geschiet was betreffende die nye predicatien 
in des Hilligen-Ghiesteskercke'. OA 2616, fol 63 
21 OA 2516, fol 72, 24 augustus 1578 
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deputeerden van Kampen op de landdag een schrijven van het stadsbestuur 
waarin ze over de laatste ontwikkelingen worden geïnformeerd. Namens de 
gereformeerden is Rutger Hudde met nog enige gereformeerden naar Antwer
pen gereisd om bij Matthias persoonlijk toewijzing van een kerkgebouw te 
verzoeken nu het concept van Religievrede nog niet in het gewest is aangeno
men. Na afwijzing van de kant van de magistraat, hebben de gereformeerden 
hun zaak nu dus rechtstreeks bij de hoge overheid aanhangig gemaakt. Het 
stadsbestuur wil de missie van Rutger Hudde c.s. laten mislukken. Via zijn 
gedeputeerden op de landdag vraagt de magistraat om een brief aan Matthias 
te schrijven met het verzoek niet aan de wens van de gereformeerden tege
moet te komen, voordat binnen het gewest het concept van Religievrede zal 
zijn aanvaard." 
Het antwoord van Matthias op het rekest van de gereformeerden is bewaard 
gebleven in de vorm van twee brieven van de landvoogd aan de magistraat. Hij 
begmt met het resumeren van de feiten: 'Comme ils ont presenté Requeste a 
Messieurs leur magistrat tendante a obtenir l'exercice libre de leur Religion, 
veu Ie nombre des families que Ie desirent et demandent par leur signatures, 
plus grand que ne port Ie Religionsfridt chue neantmoins ils n'ont jusques ores 
peu obtenir lottroy'. Vervolgens waarschuwt hij de raad voor de gevaarlijke 
situatie die door het uitstel ontstaan is: 'Laquelle dilation auroit donné occa
sion de tumulte tres dangereux, n'eust esté que par la patience et modestie des 
Remonstrans il eust esté prevenu'. De landvoogd beoordeelt de houding die de 
gereformeerden na de magistraatsweigering hebben ingenomen dus als posi
tief. Hij houdt het stadsbestuur de goede bedoeling van de gereformeerden 
voor: 'Ie desir qu'ils ont de s'entretenir en bonne paix et concorde, et éviter 
tous inconvenients et dangers'." Hun voornemen is enkel 'vouloir unire selon 
la Reformation de l'Evangile'. Matthias raakt hier de kern van hun streven. 
Vanuit Antwerpen adviseert de landvoogd op 2 september het stadsbestuur 
nogmaals om in deze gevoelige zaak een beleid te voeren, dat 'ghijlieden tot 
meeste ruste, eendrachticheijt ende verzekerheyt van de vorseyden stadt suit 
vinden te behoeren'. In zijn tweede schrijven heeft hij het rekest met handte
keningen van de gereformeerden bijgesloten. Het advies houdt niet zonder 
meer toewijzing van een kerkgebouw voor de gereformeerden in. Matthias 
reikt in zijn schrijven de magistraat een richtlijn tot wijze beleidsvoering aan. 

22 Archief gemeente Deventer, M A 436-c, fol 128, 25 augustus 1578 'Wes dat Rotger Hudde 
te Antwerpen getoegen om een kercke te hebben ende dewijle die Rehgionsvrede alhier nog niet 
aengenomen ende ingewilhget, begeren dat Sijn Genade daer inne wil versien. Ende desfalls an 
den Ertzhertoch doen schrijven dat men die particuliere burgeren sulcx niet en wil toelaten voer 
ende alleer dat bij ridderschap ende steden sulcken ordonnantie zij aengenomen' Archief ge
meente Zwolle, AAZOl-06642, fol 34v 'tot continuatie ter ny angefangene predicatie ende exer
citie der gereformierder religiën, toe Hoeve eenige van hoere boergeren solhcitierden omme een 
kercke te hebben' De opzet van het stadsbestuur 'dat sulcke affgedaen nu geworde'; 'ter affwe-
ringe van dien' AAZOl-06642, fol 34v , fol 35 v. 
23 OA 2263, ongedateerd, voorafgaand aan nog een schrijven van 2 september 1578. 
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Het stadsbestuur ontvangt machtiging een redelijke oplossing te vinden voor 
het probleem van de aanvraag tot kerkruimte. De magistraat is formeel geheel 
vrij in het nemen van de beslissing. Maar het spreken van Matthias over te ver
mijden 'inconvenients et dangers' laat duidelijk uitkomen, dat het niet toewij
zen van een kerkgebouw risico met zich meebrengt. Ook zijn positieve uitlatin
gen over de bedoeling van de gereformeerden, onderstrepen de wenselijkheid 
om een kerkgebouw toe te wijzen. 

De brieven van Matthias lijken met vooruitziende blik te zijn geschreven, want 
als het laatste schrijven de stad bereikt, zijn er reeds ongeregeldheden voorgeval
len. Aan de drost van IJsselmuiden schrijft de raad dat op 1 september 'seer grote 
insolentie [oproerigheid] bij den soldaten alhier geschiet is'. De raad vreest plun
dering van kerken en andere ongeregeldheden. Door het intimiderend optreden 
van de soldaten wankelt het gezag van de magistraat, terwijl er tevens een ware 
uittocht van burgers op gang is gekomen. Het stadsbestuur verzoekt de drost bij 
de stadhouder op het weghalen van het garnizoen aan te dringen.-^" Naar de sol
daten toe neemt het stadsbestuur een houding aan die escalerend werkt. In het 
geheim haalt de magistraat begin september 54 geweren de stad binnen. Met de 
hulp van burgers worden deze wapens, op een wagen verborgen onder een grote 
lading stro, echter door de staatse soldaten onderschept.^' Een dergelijke grote 
wapenaanvoer geheel buiten hun medeweten om, ervaren de soldaten als een di
recte bedreiging. Ze trekken hierop de stad rond, geestelijken en hun goederen 
bedreigend. Een aantal soldaten en burgers 'van de gepretendeerde gereformeer
de religie' verschaft zich op 4 september toegang tot de Heilige-Geestkerk. Op de 
plaats 'daer sie hoer predicatie holden' worden altaren, beelden en schilderijen 
stukgeslagen. Ornamenten van misgewaden worden kapotgetrokken. Kazuifels, 
gordijnen, linnengoed en kussens worden met andere kerkgoederen naar buiten 
gesleept. Ook de woning van kapelaan Henrick Janssen naast het kerkgebouw 
wordt geplunderd. Vervolgens begeven de soldaten zich naar het Minderbroe-
dersklooster. De raad vermeldt nadrukkelijk dat daarbij echter 'gantz ghiene 
burgeren bij gewest' zijn. Soldaten vallen het klooster binnen, slaan schilderijen 
en beelden stuk, breken een kast open en halen daar een zilveren kelk en andere 
ornamenten uit. Een monnikskap en wat vlees nemen ze mee. De gardiaan van 
het klooster wordt met nog anderen, 'tot verschoeninge der kercke sprekende', 
met een rapier bedreigd. Er valt een gewonde. Diverse conventualen vluchten. 
Diensten worden opgeschort. Kerk en klooster worden gesloten. Een aantal sol
daten begeeft zich nog naar het klooster te Brunnepe waar ook voorwerpen wor
den meegenomen.^' 

24 OA 226, fol 166, 2 september 1578 Over de uitloop van burgers- 'Ende neffens andere die 
treffelickste burgeren vertrecken, gelijck dan algereetz voele ende oick noch binne twe dagen etlic-
ke guede burgeren [ . ] van hier vertogen sinnen om op andere plaetssen hoer habitatie ende wo-
mnge toe nemen' 
25 OA 226, fol. 169-174, 4 september 1578. Verklaring van het gebeuren achteraf, door stadsbe
stuur aan stadhouder en aan ridderschap en steden 
26 Stad aan gedeputeerden van ridderschap en steden. 6 september 1578. OA 226, fol. 175-178. 
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Nog dezelfde dag verzoekt de raad Rennenberg dringend om een deel van 
zijn soldaten uit de stad terug te trekken." De volgende dag gaan trommelsla
gers rond om de soldaten tot kalmte op te roepen, terwijl door het stadsbe
stuur de burgerij per publicatie uitdrukkelijk verboden wordt kerken, kloos
ters of gasthuizen te plunderen. Wie geestelijken verder nog overlast bezorgt, 
zal streng worden gestraft. Ieder die op 4 september iets uit de Heilige-Geest
kerk, uit het Minderbroedersklooster of uit een ander kerkgebouw of klooster 
heeft meegenomen, moet dit terstond terugbezorgen.^* Aan dit bevel wordt, 
volgens een verslag het stadsbestuur aan gedeputeerden van ridderschap en 
steden, geen gehoor gegeven. Er wordt zelfs mee gespot. Sommigen hebben 
geestelijken 'zware druwoorden' (dreigementen) toegevoegd. Op 6 september 
verzoekt de magistraat de landdag om er bij Rennenberg vooral op aan te drin
gen dat hij het vendel van Hottinga, dat uit Hollanders bestaat, terug zal trek
ken. Het stadsbestuur vreest dat deze soldaten oorzaak van nog meer geweld 
zullen worden. Op 9 september volgt nog een verzoek of de landdag bij de 
stadhouder op maatregelen wil aandringen 'daemit die Mynrebroeders onbe-
vaert in hoer cloester blijven ende die godesdiensten voortan gedaen mochten 
worden'. Hoe gespannen de sfeer in deze dagen binnen de stad was, blijkt uit 
de volgende post in de kerkmeestersrekeningen van de St. Nicolaaskerk over 
dat jaar: 'Item als men des kercken guidt in der ijel berchde om niet geplon-
dert te worden ten tijde als die Hillyge Ghyestkercke worde verdestruyert, [...] 
an bier betaelt 1 h.p., 4 st.'.^' 

Aan de ongeregeldheden rond het Minderbroedersklooster hebben volgens 
de bronnen geen gereformeerde burgers deelgenomen. Nadrukkelijk werd dit 
door het stadsbestuur aangegeven. Ook de plundering van de kapelaanswo
ning is een soldatenactie geweest. Nu werd van gereformeerde zijde verzocht 
een 'bequame kercke' te vergunnen. Hoewel ze nog geen tien procent van de 
bevolking vormden^", moet de kerk van het Heilige-Geestgasthuis door de ge
reformeerden toch als te klein en dus als een weinig 'bequame kercke' zijn er
varen. In de stad bevonden zich naast de twee grote parochiekerken en een 
aantal kleine gasthuiskerken ook nog een aantal kloosterkerken. Met name de 
middelgrote kerk van het Minderbroedersklooster, een hallenkerk, was spe
ciaal als preekkerk ontworpen. Tijdens het bewind van Van den Berg had het 
stadsbestuur zelf op de speciale geschiktheid van het kerkgebouw als preek
kerk gewezen. De soldatenactie juist rond deze kloosterkerk moet de gerefor
meerden hebben gestimuleerd om te proberen dit kerkgebouw als preekruimte 
in handen te krijgen. Zeker nadat door de gebeurtenissen de diensten er waren 
gestaakt. 

27 OA 226, fol. 172, 4 september 1578. 
28 OA 243, fol. 58, 5 september 1578. 
29 OA 1332, fol.66v. Na afname van de spanning werden de kerksieraden weer tevoorschijn ge
haald: 'Item als men 't selffde weeder te voirtschien brochte [...] an bier betaelt'. 
30 Voor de berekening van dit percentage zie hierna. 
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Uit de stukken is duidelijk, dat gereformeerden zich wel hebben ingezet bij 
het verwijderen van altaren en beelden uit de Heilige-Geestkerk. Vanuit gere
formeerd liturgisch standpunt is verwijderen van altaren en beelden een lo
gisch vervolg op het eerder in-bezit-nemen van dit kerkgebouw. Op grond van 
een verkeerde inschatting van de situatie heeft het stadsbestuur met zijn weige
ring van een kerkgebouw zelf de 'ruste, eendrachtigcheyt ende verzekertheyt' 
van de stad in gevaar gebracht. Escalatie had voorkomen kunnen worden als 
het stadsbestuur het advies van Matthias ter harte had genomen. De stad kon 
als 'oppergasthuismeester' over de bestemming van het niet-parochiale kerk
gebouw van het Heihge-Geestgasthuis beschikken^'. In de gespannen situatie 
wilde de magistraat echter van geen compromis weten. Want op 3 september 
kreeg de landvoogd van het stadsbestuur nogmaals te verstaan dat er geen 
overeenkomst met de gereformeerden zou gesloten worden voor het concept 
van Religievrede in het gewest was aanvaard." Diezelfde derde september ging 
er ook een brief uit naar een gedeputeerde van de Raad van State, waarin het 
stadsbestuur een nog duidelijker standpunt innam: 'ende wij ongeerne syen 
solden eenige veranderinge in der religie to geschien ofte exercitie van alsulcke 
predicatie alhier t' doene'." 

Het verzoek om een kerkgebouw voor gereformeerde erediensten wordt op 
7 oktober herhaald, maar opnieuw niet ingewilligd. Aan Matthias wordt ge
schreven dat in het gewest de Religievrede niet van kracht is. Een gewestelijke 
beslissing hierover wil het stadsbestuur afwachten. De landvoogd moet zelf 
maar beslissen wat hij in de zaak goed acht.̂ "* De kerk van het Heilige-Geest
gasthuis wordt door het stadsbestuur echter niet gesloten. De gereformeerde 
erediensten gaan gewoon door. 

Ondertussen probeert de magistraat het garnizoen kwijt te raken. Op 19 au
gustus doen stadsdeputaten en burgerwacht een dringend verzoek aan de stad
houder om vermindering van het aantal militairen binnen de stad. Op 22 au
gustus verzoekt stadsdeputaat Arent toe Boecop aan de drost om er bij Ren
nenberg op aan te dringen dat deze een selectie van 25 soldaten uit de drie ven
dels voldoende zal vinden. Op 25 augustus worden ridderschap en steden inge
schakeld om te komen tot terugtrekking van twee vendels. Namens de stad 
wijzen gewestelijke Staten de stadhouder er op, dat door met name de solda
ten uit Holland de bestuurlijke balans in de stad uit het evenwicht is geraakt: 
'dat bij dese belastinge die Hollanders nae die stadt practizeerde'." Dat er na 
het gewelddadig optreden van een aantal soldaten door het stadsbestuur alle 

31 De kerk functioneerde als een niet-parochiale fundatie waarover enige kerkmeesters van stads-
wege het beheer hadden. Over de bevoegdheden van de magistraat ten aanzien van de gasthuizen 
met bijbehorende kapellen; Zie hoofdstuk 1, onderdeel 4. 
32 OA 226, fol. 166, 167, 3 september 1578. 
33 Schrijven aan Dr. Elbertus Leoninus, 3 september 1578. OA 226, fol. 168. 
34 OA22, fol.137. 
35 OA2516, fol. 64, 65 en 72. 
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moeite wordt gedaan het garnizoen kwijt te raken, is heel begrijpelijk. Na 7 
oktober komt deze zaak in een stroomversnelling. Ook de positie van de gere
formeerden is daarbij betrokken. De raad, leden van de gezworen gemeente, 
burgerhoplieden, leden van de burgerwacht en burgers dienen op 8 oktober bij 
ridderschap en steden een supplicatie in om bij Rennenberg op weghalen van 
het garnizoen aan te dringen. Er wordt voor het verzoek dus een zo groot mo
gelijke ondersteuning gezocht. Bovendien gaat er een verzoekschrift van gelij
ke strekking naar de stadhouder zelf.'* Het antwoord van de stadhouder op 9 
oktober maakt duidelijk, dat de Hollanders van het vendel van Hottinga pas 
uit de stad zullen verdwijnen als Kampen een aantal borgen heeft aangewezen 
ter garandering van de burgerlijke rust. Want de stadhouder 'besorchde, soe 
wanneer 't krijchsvolck uth Campen genomen solde sijn, solde aldaer oproer 
verrijsen vermitz die religie'." Volgens Rennenberg is terugtrekking van het 
garnizoen uit de stad afhankelijk van een goede regeHng van de religiekwestie. 
In de daaropvolgende dagen wordt er dan ook aan een verdrag gewerkt, waar
in naast bepalingen van politieke, bestuurlijke en politionele aard ook een arti
kel inzake het religievraagstuk is opgenomen.'* Ten aanzien van de lokale poli
tiek wordt bepaald dat degenen die in 1573, tijdens de periode van de Rooms-
Katholieke Restauratie uit het stadsbestuur gezet zijn, op hun post zullen mo
gen terugkeren. Een besluit zeker in het voordeel van de gereformeerden. Van 
politionele aard is de bepaling dat het gezag van de burgerwacht, die tijdens 
het regime van Polweiler opgeheven was, maar door Rennenberg direct na 
overgang van de stad weer opgericht werd", wordt uitgebreid. Een maatregel 
die, zodra gereformeerden in de burgerwacht optreden'"', een vergroting van 
hun invloed betekent. Ook wordt een artikel ten aanzien van de landelijke po
litiek opgenomen: de stad belooft zich niet van stadhouder, gewest en Genera
le Staten te zullen isoleren. Uit de nadrukkelijke opname van een dergelijk ar
tikel blijkt dat stadhouder Rennenberg hier zekerheid wil hebben. Was die ge
heime wapenaanvoer van 54 geweren begin september misschien toch minder 
onschuldig dan het stadsbestuur achteraf bij de stadhouder liet voorkomen? 
Inzake het religievraagstuk laat de stadhouder vastleggen, dat binnen de stad 
'noch die Catholycken, noch die van der Religie in 't exerceren van hunne reli
gie verhindert en worden, oft onder den anderen daer doer in dissentie oft 
twispalt vallen'. Om alle wantrouwen weg te nemen, zullen beide partijen el
kaar hiervan goede en vaste verzekering geven. Regering en burgerij beloven 

36 OA 2516, fol. 107. Ook burgers worden er in betrokken: Archief gemeente Zwolle, AAZOl-
06642, fol. 45v. 
37 OA2516, fol. 110. 
38 OA2516, fol. 114, 115. 
39 OA 22, fol. 132, 26 juli 1578. Met in ieder espel een burgervendel onder leiding van een hop
man met onder zich een luitenant en een vaandrig. 
40 Een versterking van de gereformeerde positie binnen de burgerwacht vindt plaats op 3 maart 
1579 als stadhouder Rennenberg op verzoek vanuit de burgerij de burgerwacht verandert. Zie het 
vervolg van dit hoofdstuk. 
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aan stadhouder en gewest onder ede, dat men elkaar in zaken die de religie be
treffen 'ghiene indracht, verhinderonghe' zal doen. De gereformeerden zullen 
geen 'vorder vernyonge doen oft voernemen [...], dan in de kercke die sie nu 
ter tijt in hebben'. Aan hen wordt nu officieel de kerk van het Heilige-Geest
gasthuis in gebruik gegeven. Om in de toekomst tweespalt te voorkomen zul-
ken belijders van beide religies 'vruntlick unde nabueren' met elkaar leven, 
zonder over en weer elkaar verwijten te maken. De landdag wijst vier edelen 
uit het gewest als speciale borgen aan (de drost van Vollenhove Johan Sloet, 
de drost van Salland Eggerik Ripperda en de edelen Robert van Itersum en Jo
han van Voorst) die persoonlijk met al hun goederen namens het gewest voor 
naleving van het verdrag verantwoordelijk zijn. Van 13 tot 15 oktober wordt 
er op het stadhuis te Kampen over vergaderd. Op 14 oktober ondertekent de 
raad de declaratie van de Unie der Staten-Generaal. Daarbij wordt Matthias 
officieel als 'generalen gubernator', Oranje als zijn luitenant-generaal en Ren
nenberg als zijn stadhouder erkend. Wanneer de stad met deze regehng heeft 
ingestemd, kan het garnizoen uit de stad verdwijnen. Ten overstaan van de 
stadhouderlijke vertegenwoordiger wordt op 14 oktober op alle verdragsarti
kelen de eed afgelegd en op 15 oktober volgt hiervan een publieke verklaring."' 

Daarmee wordt 14 oktober 1578 een beslissend keerpunt in de geschiedenis 
van de Gereformeerde Kerk. Vanaf die datum wordt de gereformeerde religie 
door de burgerlijke overheid erkend als een christelijke religie naast de rooms-
katholieke. Haar belijders ontvangen vrijheid van godsdienstoefening en krij
gen daarvoor een kerkgebouw in gebruik, namelijk de kerk van het Heilige-
Geestgasthuis. Voorganger is de oud-rector Caspar Holstech. 

De indieners van het rekest waren geen losse individuen. Er bestond tussen 
deze 118 burgers een band. De gereformeerde Rutger Hudde trad als hun lei
der op. Ten aanzien van het godsdienstige leven ging het hen om de verkrijging 
van een burgerlijk recht: vrijheid van godsdienstoefening en ruimte daarvoor. 
Rutger Hudde voerde de delegatie aan, die naar Antwerpen trok om hun zaak 
bij Matthias zelf te bepleiten. De gereformeerden wisten zich daarbij gerugge-
steund door de rekesten inzake religievrijheid van de nationale synode van 
Dordrecht. Het zoeken van bestuurlijke steun in Antwerpen had succes. De 
steun in stad en gewest daarentegen werd heel moeizaam verkregen. Vanuit de 
magistraat bezien was de wettelijke bescherming van de Gereformeerde Kerk 
zeker geen principieel punt. Wegens de druk van het garnizoen werden door 
het stadsbestuur een aantal stadhouderlijke eisen ingewilligd, waardoor uitein
delijk aan het door de landvoogd gunstig beoordeelde rekest van de gerefor
meerden werd toegegeven. Het monopolie voor de rooms-katholieke religie 
werd slechts nolens volens voor verdraagzaamheid ingeruild. De Gereformeer
de Kerk werd niet meer dan geduld. 

Van rooms-katholiek standpunt uit is dit te verstaan. Zij die trouw aan de 
oude religie bleven, moeten heel wat moeite hebben gehad met het verdwijnen 

41 OA2516fol. 121, 124-128. 
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van een stedelijke samenleving waarin, globaal genomen, iedereen godsdien
stig gelijk dacht. De veranderingen op godsdienstig gebied zullen zij op hun 
wijze hebben beleefd: met gevoelens van teleurstelling, verdriet, ongerustheid, 
angst, antipathie en haat. Onder de gewijzigde politieke omstandigheden 
drong het vraagstuk van de verdraagzaamheid zich echter onvermijdelijk op. 
Het stadsbestuur moest inzake godsdienstige tolerantie in zijn beleid uiteinde
lijk toch een andere opstelling kiezen. De weerstand bij de magistraat en de ge
zworen gemeente laat zich verstaan. Het doorbreken van de uniformiteit in re
ligie onder de burgers stelde de stedelijke samenleving voor een nieuw, onge
kend probleem. Bovendien had het stadbestuur met de gevoelens van een grote 
rooms-katholieke gemeenschap binnen de stad rekening te houden. Of zich 
daarbinnen ook rooms-katholieken hebben bevonden die de gereformeerden 
wel een (gasthuis)kerk(je) gunden en innerlijk bereid waren een kerkelijk leven 
buiten de bestaande kerk te aanvaarden, kan niet worden vastgesteld. 

Een factor die in de moeizame totstandkoming van een verdrag van religie-
vrede een belangrijke rol zal hebben gespeeld, vormt het feit, dat de gerefor
meerden zich tijdens het bewind van Van den Berg in 1572 weinig verdraag
zaam hadden getoond. De rooms-katholieken in de stad zullen niet met veel 
vertrouwen tegen deze, met de komst van Rennenberg teruggekeerde, gerefor
meerden hebben aangekeken. Ook bekendheid met de positie van de Rooms-
Katholieke Kerk in Holland en Zeeland en met het optreden van een aantal ge
reformeerden in Vlaanderen (Gent) kan bij de Kamper rooms-katholieken een 
houding van algemeen wantrouwen hebben versterkt. Daarom is de gereser
veerde houding van de lokale bestuurders tegenover eigenmachtige ingebruik
neming van de Gasthuiskerk door de gereformeerden begrijpelijk. Met de re
latief kleine maar doelbewuste gereformeerde gemeenschap werd uiteindelijk 
toch een lokaal religieverdrag gesloten, dat slechts van een beperkte tolerantie 
getuigde. Bedoelde overeenkomst was niet gelijkwaardig aan de Religievrede 
die Oranje en Matthias voor ogen stond. Deze zou binnen Kampen pas in de 
loop van 1579 officieel worden ingevoerd. 

Het rekest van de gereformeerden is door 118 personen ondertekend. In 
hoever waren degenen die hun handtekening hebben gezet autochtonen! Aan 
het eind van het vorige hoofdstuk werd reeds op een continuïteit tussen de pe
riode die voorafging aan de jaren van de Rooms-Katholieke Restauratie en de 
periode die aanbrak met de komst van Rennenberg gewezen. Er kon zelfs een 
lijst worden samengesteld van reformatorisch gezinden wier (familie)namen 
zowel voor als na de Rooms-Katholieke Restauratie voorkomen. Continuïteit 
kan met behulp van een aantal andere archiefstukken ook binnen de rekestlij st 
worden aangewezen. Deze stukken zijn: een incomplete lijst van inwoners uit 
1564, een burgercedule uit 1565 en 1566, en een staat van eigenaars en/of be
woners van percelen, straatsgewijs opgemaakt, daterend uit circa 1570."^ Op 

42 De eerste drie stukken in OA 337, het laatste in OA 338, waarbij Don, De archieven der ge-
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basis van deze stukken is het zeker dat vijftig procent van de personen die in 
1578 de rekestlijst ondertekend hebben, ai in 1566 inwoner of burger van 
Kampen waren. Voor ± 1570 komt dit percentage zelfs uit op ruim zestig pro
cent.■♦̂  

Volgens de tekst van het rekest verklaarden zij als gezinshoofd te hebben 
ondertekend: 'Unde also wij dan in 't getall boven hondert huysgesinden 
starck sijn'. Het verzoekschrift met 118 handtekeningen geeft zo ook inzicht 
in de numerieke sterkte van de gereformeerde bevolking op het moment van 
aanvraag. Uitgaand van een gemiddelde gezinsgrootte van 4 kan het aantal 
personen dat blijkens de handtekeningenlijst bij de gereformeerde religie is be

trokken, worden gesteld op 472, terwij het inwonertal onder de extreme om

standigheden van dat moment hooguit tussen de 5.000 en 7.000 personen zal 
hebben gelegen. Globaal genomen gaat het om een percentage dat ligt tussen 
6,7 en 9,4 procent.'*^ Naast de groep van 118 gezinshoofden en hun gezinnen, 

meente Kampen, I, als datering circa 1590 opgeeft Als die opgave juist zou zijn, dan zou het stuk 
niet bruikbaar zijn als hulplijn voor het aanwijzen van bedoelde continuïteit De opgegeven date

ring verwijst immers naar een periode waarin de Gereformeerde Kerk reeds geruime tijd gevestig

de kerk is Uit het stuk zelf blijkt echter, dat het thuishoort in een periode met voluit roomska

tholieke zetting, circa 1570 Het stuk zou dus bewijsmateriaal kunnen leveren voor continuïteit 
over de periode van Katholieke Restauratie heen Dat het stuk met de situatie van circa 1590 maar 
die van circa 1570 weergeeft, blijkt uit het volgende 
1) De vele heren die worden vermeld, wijzen op een roomskatholieke periode van voor 1580, het 
jaar waarin de RoomsKathoheke Kerk als publiek erkende kerk verdween (De heren Gerbrant, 
Jasper, Henrick, Henrick van Heerde, Herman, Wulffs, Jacob, Barent ter Brugge, Tijmen Her

mansz Schere, Jan Pelgrom, Arent, Chnstiaan van Driel, Evert Vette) 
2) De vermelding van de naam van rector Thomas Chytropoeus geeft houvast voor nadere date

ring Deze werd op 8 oktober 1567 als rector van de Bovenschool aangenomen en door Govert Tel

levoert opgevolgd op 18 februari 1576 OA 306, fol 189v 
3) Binnen de periode 8 oktober 156718 februari 1576 valt nog nader te preciseren via namen die 
met meer voorkomen in de jaren van de Katholieke Restauratie, maar die wel passen in de tijd 
voorafgaand aan de komst van graaf Van den Berg, dus in de periode van 8 oktober 1567 tot au

gustus 1572 Te wijzen valt op Minne Mellema Vriese die in de situatie waarin het stuk thuishoort 
nog rustig in de stad verblijft, terwijl in de periode van de Katholieke Restauratie door het stads

bestuur van hem beweerd wordt dat hij de hoofddader was van de kerkplundering in de St Nico

laaskerk tijdens het bewind van Van den Berg. In 1573 werd hij van het generaal pardon uitgeslo

ten, terwijl hij zich al met meer m de stad bevond Het laatste geldt ook voor Thijs van Loeywa

gen, die in de tijd waarin het stuk thuishoort ook nog rustig in de stad verbleef 
Met bovenstaande gegevens valt het stuk dus te dateren in de roomskatholieke periode na okto

ber 1567, voorafgaand aan de komst van Van den Berg in augustus 1572, dus circa 1570 
43 In BIJLAGE Vil is een lijst met namen van rekestranten opgenomen van wie een stevige ver

ankering in de stedelijke samenleving kon worden vastgesteld Al de daar genoemde personen wa

ren autochtonen 
44 Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle gezinsleden achter het standpunt van het gezinshoofd 
staan In de praktijk zal dit aan protestantse kant net als aan roomskatholieke zijde niet altijd het 
geval geweest zijn De gemiddelde gezinsgrootte wordt gesteld op 4 (De gemiddelde gezinsgrootte 
voor de 17eI9e eeuw varieert tussen de 3,8 en de 5, voor de 16e eeuw werd het globale aantal van 
4 aangehouden) Bij de vaststelling van het inwonertal moet rekening worden gehouden met de 
eerder vermelde (mogelijk wat overdreven) mededeling vaan het stadsbestuur, dat tijdens de 
Rooms Katholieke Restauratie een derde gedeelte van alle huizen in 1574 leegstond, door toene
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dient nog rekening te worden gehouden met personen die, al stonden ze sym
pathiek stonden tegenover de reformatorische prediking, nog niet tot het 
plaatsen van een handtekening waren overgegaan. Aangenomen mag dan ook 
worden, dat de gezamenlijke achterban van ondertekenaars en sympathisan
ten een percentage van ongeveer 10 procent van de bevolking vormde. 

Het rekest werd ondertekend zowel door personen uit de stedelijke boven
laag als door de gewone man. Onder de rekestranten bevond zich naast de 
koopman en oud-schepen Rutger Hudde ook schoenmaker Berent Arentsz. 
IJzerkremer Jochem Nolle tekende en schuitman Andries Hermansz. Een aan
tal schippers, drie bakkers en een glazenmaker staan op de lijst. Verder een 
koperslager, een aantal weversgezellen, een chirurgijn, twee speldenmakers, 
twee kistenmakers, twee smeden, een luchtermaker en een hoedemaker. Ook 
Claes Dirksz., brouwer en Jan Gerritsz., drager zijn er bij."' Vooral de lagere
en de middenklasse blijken ruim vertegenwoordigd te zijn. De aanvraag om 
een vrije kerk was dus zeker geen elitaire aangelegenheid. Ook mensen uit het 
gewone volk wisten zich betrokken bij het verzoek om een gereformeerd kerk
gebouw. Een man als Rutger Hudde gaf leiding. Hij was een man van de maat
schappelijke bovenlaag."' Naar het stadsbestuur wist hij de weg. Hij had ja
renlange bestuurlijke ervaring. Al in 1561 functioneerde hij als schepen. Van 
1561-1566 was hij raadslid. Onder Van den Berg, in 1572, maakte hij deel uit 
van de magistraat."^ Onder de indieners was hij echter niet de enige met be
stuurlijke ervaring. Ook Jonge Reiner heeft in 1572 zitting gehad als magi-
straatslid. Daarvoor was hij gedurende de jaren 1567-1572 Hd van de gezworen 
gemeente geweest. 

mende intimidatie van het spaansgezinde garnizoen en door vergroting van de armoede is het vertrek 
uit de stad in de jaren daarna doorgegaan, met de komst van Rennenberg heeft echter tegenover de 
terugkeer van veel balhngen ook een aantal inwoners de stad weer verlaten Onder deze extreme om
standigheden kan zeker geen inwonertal van zo'n 8 000 worden aangehouden Voor de berekening 
van het gezinsgemiddelde en het inwonertal Van der Vlis, 'De bevolking van Kampen van het begin 
der 15e tot het begin der 20e eeuw', 13-16, 30-33 Van der Vlis komt, rekening houdend met normale 
omstandigheden, uit op een minimum van 6 120 en een maximum van 8 440 inwoners 
45 De gegevens konden worden afgeleid uit de rekestlijst, uit de archiefstukken OA 337, OA 338 
en OA 1343 Zo bijv dat van koperslager Jacob Jelijsz 'Item Jacob Jelyss, koperslager gegeven 
vor een beckentien daermen de kynder uytt dopett', kerkmeestersrekenmgen van de Broederkerk 
over 1580/81 Verder kon inzicht in het aantal schippers mede worden verkregen uit een aanteke
ning op de lijst van de gezworen gemeente van mei 1579, waar vermeld wordt dat rekestrant Go-
sen Jansens schipper is Schilder, Van Raad tot Municipaliteit, 75 Uit NA-K-Ned Herv Gem. 
Kampen 138, lidmatenlijst Pasen 1579 tenslotte, komt het gegeven dat Jan Gerritsz drager is 
46 Zie bijvoorbeeld 'item noch geschoncken etlicke vreemde spoellueden die op harpen spoelden 
als men mitten Eers[amen] Rotger Hudde ende sijne fruntschap van Amsterdam in den wijnkelder 
teerde' OA 437, stedelijke rekeningen 1562, alh onraedt Hij was familie van de Amsterdamse 
Rotger Hudde, die 'SachwaUer Rigaischer Kaufleute in den Niederlanden' was Hagedorn, Ost-
frieslands Handel und Schiffahrt, 214 
47 GA-W 2, fol 49, 14 juli 1561, OA 436, stedelijke rekeningen over 1562 post 'alh onraedt' 
over Rutger Hudde: '1 van de 2 nye burgermeislers' In de periode 1587-1597 zal hij opnieuw 
raadslid worden Schilder, Van Raad tol municipaliteit, 293-295 Zie over de Hudde's ook hoofd
stuk 2, 98 
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Door inwilliging van het rekest vonden er zo dus vanaf half oktober gerefor
meerde erediensten plaats. Onder het gehoor van predikant Holstech zaten 
Lubbert Henricksen en Jacob Jansz. In mei 1570 waren beiden nog door de 
pastoor en het stadsbestuur van afwijkingen in leer en leven beschuldigd. In de 
kerk van het Heilige-Geestgasthuis bevond zich ook Henrick Smit. In septem
ber 1567 had hij zijn zoon, een 'godtlose ketter', als een 'hontz vuylick' buiten 
de stad moeten begraven. Weigerde hij april 1570 het altaarsacrament te ont
vangen, ongestoord kon hij nu 'liberlick' deelnemen aan 'die godlicke dien
sten als predicatiën, bedinghen, sangen, doopsels ende nachtmaelen'. 

2. Naar officiële invoering van de Religievrede: de ontwikkelingen van 
14 oktober 1578 - 28 juni 1579 

Formeel leefden na half oktober rooms-katholieken en gereformeerden in 
vrede naast elkaar, maar de spanning was niet verdwenen. Door het stadsbe
stuur waren er wel concessies gedaan, maar de Rooms-Katholieke Kerk was na 
half oktober de publiek erkende gebleven. Reacties bleven niet uit. In verband 
daarmee liet de raad op 16 december een pubücatie uitgaan waarin het aan een 
ieder verboden werd met woorden, geroep of met het werpen van stenen of iets 
anders 'in eenigen glasen, an kercken, cloesteren, ofte anderen godtzhuysen' 
anderen en hun bezit geweld aan te doen."* Concrete aanleiding tot dit besluit 
was een incident de avond tevoren, veroorzaakt door een zekere Willem Vene 
en Johan Jansz. de Jonge 'mit werpen in der Minrebroders glasen'. Om niet 
nog meer problemen te laten ontstaan, had het stadsbestuur hen in handen van 
de hopheden overgegeven, in plaats van ze te laten verschijnen voor het sche-
pengerecht.'" Het voorval werd tot een uit de hand gelopen dronkenschap af
gezwakt. De afwikkeling door het stadsbestuur wekt de indruk dat door het 
incident het akkoord van oktober niet in gevaar mocht worden gebracht. 

Enkele dagen later schreven de drosten van Salland en Vollenhove een waar-
schuwingsbrief aan het stadsbestuur, om geen enkele 'nyicheit van etlicken 
burgeren' toe te laten. De drosten wezen er op, dat zij namens het gewest op 
stipte naleving van de oktober-overeenkomst toezien zouden. Ze dreigden bij 
toelating van enige nieuwigheid in de stad burgers en goederen van Kampen 
binnen hun rechtsgebied te zullen vasthouden.'" 

Intussen hadden zich ook in de beide andere IJsselsteden ontwikkelingen in
zake de reügie voorgedaan. Begin december was door gereformeerden in 
Zwolle de O.L.V.-kerk in bezit genomen. Het stadsbestuur, dat opschorting 
van gereformeerde erediensten wilde totdat het standpunt van de hoge over
heid was gearriveerd, had op de landdag van 5 december beide andere IJssel-

48 OA 243, fol. 60v., 61r., 16 december 1578. 
49 RA 2, fol. 186 v.: 'Om wijdere inconveniènten to vermijden [...] die sake voer ditmael ende 
sonder consequentie in hopluden handen'. 
50 OA 22, 19 december 1578, fol. 140. 
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steden om advies gevraagd. Onder verwijzing naar het rekest van Rutger Hud-
de CS. en het antwoord van Matthias daarop, had Kampen uitstel geadviseerd, 
totdat het standpunt van de hoge overheid bekend zou zijn.'' Nadat in novem
ber ook Deventer door Rennenberg aan staatse zijde was gebracht, waarbij 
veel mwoners van Kampen hadden geholpen" , ontving het stadsbestuur daar 
eveneens een rekest van gereformeerden. De gereformeerden te Deventer ver
wezen in hun verzoekschrift naar de oplossing die eerder binnen Kampen was 
bereikt: 'dat men hen stilixs solde toelaeten [...] allegierende het exempel der 
stadt van Campen [...] alwaer uuth eraf ft van sulcke Religionsvreden, den van 
der Religie eene kercke gegunt ende toegelaeten'.'^ 

In Kampen worden de gereformeerden dus 'stilixs' toegelaten. De positie 
van de Gereformeerde Kerk blijft er scherp afgebakend. Er mogen geen pro
testantse erediensten worden gehouden behalve in de kerk van de Heilige-
Geest. Maar al krijgt men geen ruime plaats in de stad toegemeten, er wordt 
'nae de Reformatie des heiligen Evangelii' gepreekt. En nog voor het jaar om 
is, doet al een tweede predikant zijn intrede. Uit de stadsrekeningen blijkt na
melijk dat over 1578 aan twee gereformeerde predikanten een traktement uit 
de stadskas wordt uitgekeerd. Naast Gaspar Holstech aan Sanderus Theodo-
rus. De laatste ontvangt ook nog 6 goudgulden voor huishuur.''' 

Al heeft pastoor Havens" dus geen alleenrecht meer, op godsdienstig gebied 
blijft zich veel in rooms-katholieke zin voltrekken. Zo wordt zangmeester 
Roelof f Jacobsz. betaald 'van musyeck voir die kercke te schriven'. En al was 
tijdens het beleg door Rennenberg 'basconter' Laurentius Crocus weggegaan, 
zodat men het in de St. Nicolaaskerk een tijdlang zonder zangmeester had 
moeten doen, door het schrijven van een aantal brieven naar Luik is Roeloff 
Jacobsz. naar Kampen gekomen, om er het werk van zijn voorganger voort te 
zetten. Weesmeester Albert ontvangt een uitkering voor zijn hulp bij het zin-

51 OA2516, fol 155, 5 dec 1578. 
52 Moulin, Historische Kamper Kromjk, 11, 113 
53 Archief gemeente Deventer, M A 321, 3 december 1578 Een delegatie van de rekestranten 
bezocht Oranje Deze schreef een brief met een positief advies, zowel aan Matthias als aan de 
stadhouder Archief gemeente Deventer, M A 320, 19 en 20 december 1578 Aan de stadhouder 
schreef hij onder meer J'ay prie [ ] a Son Alteze qu'il luy plaise avoir la cause' Naar de land
voogd had het stadsbestuur over de bedoeling van de rekestranten op 5 december al geschreven: 
'protestirende te willen leven nha die Reformatie dess Evangeliums, gien ander ende meerder ver
langen dan Godt te dienen in 't gemeen ende in reinheidt van hoeren consciecien' Als op 11 ja
nuari 1579 een religieakkoord wordt bereikt en gepubliceerd, komt daarin de bedoeling van de ge
reformeerden met dezelfde kernachtige bewoordingen tot uitdrukking ' '/ moegen leven nae de 
Reformatie des heiligen Evangelii' Dezelfde typering van het gereformeerde streven gaf begin 
september landvoogd Matthias ten overstaan van het Kamper stadsbestuur 'protestans vouloir 
unire selon la Reformation de l'Evangile' 
54 'Item uth bevel des E[rsamen] Raedts gegeven den beyden predicanten Caspar Holstech ende 
Sander Dirckszn , ' 't samen 128 g g en 16 st ende daerbeneffens den predicant Sander voerscr[e-
ven] noch gegeven tot huyshuyr 6 g g beloopt t' samen 269 , 2 st ' Stadsrekeningen over 1578, 
OA 451, fol 40 Nadere gegevens over de afkomst van Sanderus Theodorus heb ik niet gevonden. 
55 Hem wordt over 1578 totaal 460 g g. uitgekeerd OA 451, fol 36. 
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gen van 'alle solemnele missen, sampt alle sondaechs, donderdaechs, vrij-
daechs ende andere grote festen laudes' en voor de choralen die hij tot het zin
gen van de eerste missen ter beschikking had gesteld. Heer Dirck Neve ont
vangt een vergoeding om 'die daechlicksche vesperen te singen', terwijl mees
ter Jan en meester Willem worden betaald, omdat ze het kleine en het grote or
gel van de St. Nicolaaskerk bespelen." 

Dit is in Kampen de kerkelijke situatie aan het eind van het jaar waarin te 
Dordrecht de eerste nationale synode op vaderlandse bodem was gehouden. 
Het daar ontwikkelde beleid vormde voor de indiening van het plaatselijke re
kest bij de hogere overheid een krachtige ondersteuning. Voor de toekomst lag 
er zelfs al een heel kerkordelijk en confessioneel raamwerk klaar. Met de an
dere kerken uit het gewest was de Gereformeerde Kerk van Kampen er reeds in 
een kerkelijke indeling opgenomen. Met de kerken van Drenthe, Twenthe en 
Lingen zou men binnen het kerkverband een particuliere synode gaan vormen. 
Ter plaatse was in 1578 een eerste resultaat bereikt. Het verzoek om een kerk
gebouw voor gereformeerde erediensten had succes gehad. Het jaar na Dor
drecht 1578 zal er te Kampen een verdere doorbraak volgen." 

Nog voor eind 1578 komt er vanuit de burgerij ernstige kritiek op het stads
bestuur. Een afvaardiging van ontevreden burgers reist in december naar de 
landvoogd in het zuiden om hem een verzoekschrift tot wijziging van het 
stadsbestuur te overhandigen. Met het oog op de naderende jaarlijkse verkie
zing begin 1579, wordt bij Matthias een radicale vernieuwing van de magi
straat bepleit.'* De landvoogd schrijft hierop het stadsbestuur aan. Zijn brief 
van 31 december waarin hij vraagt om de verkiezing van de raad in ieder geval 
uit te stellen tot stadhouder Rennenberg in Kampen zal zijn, wordt op 10 ja
nuari 1579 zowel door de raad als door de beide meenten afgewezen." De 
raadsverkiezing gaat op 11 januari gewoon door. Eind februari arriveren twee 
commissarissen van de hoge overheid in de stad. In bijzijn van de stadhouder 
en vertegenwoordigers uit het gewest beginnen zij op 1 maart een onderzoek 
om de moeilijkheden rond de magistraatsverkiezing tot een oplossing te bren
gen. Een uit acht personen bestaande afvaardiging van ontevreden burgers 
wordt gehoord.* In een schriftelijk stuk dat eerder aan de hoge overheid ver
zonden was, hadden ze onder meer aangevoerd, dat een aantal raadsleden 
spaansgezind was. Voor de centrale autoriteiten woog een beschuldiging van 
spaansgezindheid erg zwaar. Overijssel had zich namelijk niet aangesloten bij 
de Unie van Utrecht, die kort daarvoor op 9 januari als anti-Spaans eenheids-
front was opgericht in de vorm van een defensief verbond van souvereine Sta-

56 OA 1332, fol. 62, 65,66v.,68, 69v. 
57 Voor het kerkverbandehjk raamwerk: Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende 
eeuw, nS, 280; Nauta, 'De nationale synode van Dordrecht (1578)', 33. 
58 OA2516, fol 188. 
59 Brief van Matthias aan het stadsbestuur, OA 97, 31 december 1578. 
60 OA 22, fol. 143; OA 2516, fol. 195. 
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ten Dit feit wekte in ieder geval de indruk van een sluimerende spaansgezind-
heid in Overijssel De hoge overheid was er veel aan gelegen om deze gezind
heid te bestrijden Het verwijt van spaansgezindheid wordt dan ook serieus ge
nomen en de commissarissen hebben duidelijk als doel voor ogen de raad van 
de spaansgezinde elementen te zuiveren. De burgers die zich beklagen, verte
genwoordigen de staatsgezinde partij Onder hen bevinden zich ook gerefor
meerden ZIJ nemen zelfs het leeuwendeel van de afgevaardiging voor hun re
kening Zes van de acht zijn gereformeerden Rutger Hudde, Hendrik ter 
Barchorst, Arent Vrese, Mr Aelt Craen, Gerrit Bloeme en Gheert Dub-
boltsz'"', terwijl nog een zevende, Claes van Olst, met hen sympathiseert, enige 
jaren later voegt ook hij zich bij de Gereformeerde Kerk '̂  Het feit dat de af
vaardiging vrijwel geheel bestaat uit gereformeerden met hun verhoudingsge
wijs kleine achterban, is opmerkelijk 

Op een van de door hen aangevoerde punten behalen de afgevaardigden 
korte tijd later succes op 3 maart verandert de stadhouder de burgerwacht. 
Daarbij wordt de gereformeerde Rutger Hudde benoemd tot commandant 
over het Broederespel. De regeling is een militaire parallel van de overeen
komst van religievrede in oktober 1578 De vernieuwing van de burgermihtie is 
nog 'bij provisie ter tijdt, daer anders in gedisponiert sail wesen' Maar het is 
wel 'ten versuecke ende meerderen contentement van die gemeene burgenje 
binnen de stadt' " 

De overige grieven van de "doleanten" tegen de zittende magistraat komen 
18 maart uitgebreid op de landdag aan de orde ^ Men doleert over het huidige 
stadsbestuur omdat de zittende magistraat in 1573 met volgens vrije keur, 
maar met behulp van en onder toezicht van de kanseher en de Spaanse rege
ring werd gekozen Daarna hebben de zo gekozen magistraatleden zich via fa-
miliebenoemingen versterkt 'zij hebben sich in den raedt beschanzet met hoe-
re bloetverwanten ende swageren'. Deze oligarchie beheerste met alleen sche
penen en raden, maar ook de gezworen gemeente " Doleanten staan op het 
standpunt dat de gezworen gemeente 'het gantze corpus' van de stad moet ver-

61 Geert Dubboltsz werd door het stadsbestuur al m 1574 gewaarschuwd 'een hoeffschen mont 
op den conventualen [te] voeren' RA 36, fol 74 v, 75 r , 20 oktober 1574 De naam van Mr Aelt 
Craen kwam over 1573 ook voor m RA 36, fol 25 v , 44 v Op Claes van Olst na komen de hier 
genoemde afgevaardigde gereformeerden voor op de lijst van autochtonen die het rekest om een 
kerkgebouw ondertekenden 
62 Pasen 1585 neemt hij met zijn vrouw Anna in de Gereformeerde Kerk deel aan het avondmaal 
NA K Ned Herv Gem Kampen 138, Register van lidmaten 1579 1618 
63 GA 97, 3 maart 1579 
64 OA97, 18 maart 1579 
65 Deze klacht werd het stadsbestuur rond 1520 al verweten Zie hoofdstuk 1, onderdeel 5 Onder 
druk vond toen op 8 januari 1520 wel een vnje verkiezing van schepenen en raden plaats, maar de 
nieuwe magistraat zette kort daarna in veel opzichten de oude politiek van de erfraad van voor 
1520 voort In de regenngshjsten treft men opnieuw dezelfde namen aan De doleanten wijzen op 
een aantal gangbare namen 'de Boekoppen, Glauwes, Vecht ende hoere verwanten' Aan deze si 
tuatie moet volgens hen een eind worden gemaakt 
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tegenwoordigen en dat er namens de hele burgerij met het stadsbestuur dient 
te worden overlegd. Verder wordt als klacht aangevoerd, dat deze familierege
ring zich de afgelopen jaren door de Spaanse garnizoenscommandanten heeft 
laten bevoordelen, dat ze eind 1572 een aantal personen uit de staatse periode 
van Van den Berg gevangen heeft gezet en gefolterd, en dat ze na de Pacifica
tie van Gent in 1576 toch nog een aantal personen om de religie uit hun werk
kring heeft gezet of zelfs uit de stad heeft verdreven. Ook werd op magi
straatsbevel het lichaam van een gestorven protestant uit gewijde aarde verwij
derd. De klachtenreeks wordt besloten met het verwijt, dat de magistraat fi
nanciële onregelmatigheden heeft gepleegd. 

Gedeputeerden vanuit de burgerij doen hierop een voorstel tot een verkie
zingsprocedure, afgestemd op de partnersteden Deventer en Zwolle**, waarbij 
het systeem van erfraad vervangen wordt door verkiezing van de raad en ge
meente door leden van de gezworen gemeente en wel 'ut den noetabelsten, ver-
standichsten ende bequaemsten burgeren der stat, de eene helffte ut der catho-
liken religionis verwanten, de andere helffte ut den van der gereformeerder re
ligie'. De aldus verkozen magistraat zal voldoende maatschappelijk draagvlak 
hebben en uit deskundigen bestaan. Het voorstel behelst een doorbreking van 
de gesloten familieregering en de vorming van een politiek machtsevenwicht 
binnen de stad. De doleanten hebben een politieke parallel bij de overeengeko
men religievrede op het oog. Zij zijn er namelijk van overtuigd, dat 'deser tij
den gelegenheit in den steden daer tweederhande religie gehandhavet worden, 
sulcks nootlijck ys, eeschende sunder dat anders eenichsyns goede eendracht 
der burgeren ende de authoriteit der overicheit selve ende unbehindert mach 
blijven'. 

De magistraat daarentegen wijst de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
geheel van de hand. En op het verkiezingsvoorstel van de doleanten gaat hij 
niet in. Als het aan het stadsbestuur ligt, komt er geen gelijke vertegenwoordi
ging van beide godsdienstige groeperingen. In zijn reactie minimaliseert het 
stadsbestuur het gezag van de protestbriefschrijvers door te stellen dat de kla
gers noch de gezworen gemeente, noch de gilden vertegenwoordigen. De do
leanten zijn slechts afgevaardigden van private burgers die tegen het besluit 
van de raad in een geheime samenkomst hadden belegd waar een supphcatie 
was opgesteld die vervolgens circuleerde 'van den eenen tot den anderen, van 
huyse tot huyse ommegedraghen [...] en onderteickent'." De beschuldiging 
van ondermijnende activiteit werd kennelijk al eerder, begin maart geuit, want 
de doleanten houden er in hun verklaring ten behoeve van de landdag duide
lijk rekening mee.'* In de door hen voorgestelde verkiezingsprocedure zoeken 

66 'Dat gelijck wij metten van Deventer ende Swolle in enen rynck an malcanderen hangen ende 
verknuppet sijnt, dat oeck de politische regiringe unser stat met desselve twe steden vergehjcket 
worde' 
67 OA97, ongedateerde mmuut, te dateren na 18 maart 1579. 
68 Ze protesteren voor God, ridderschap en steden dat zij met 'onordenthcks offte oproench ni-
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de doleanten nadrukkelijk aansluiting bij het verkiezingsrecht zoals dit in De
venter en Zwolle al geldig is. Door afgevaardigden van Deventer op de betref
fende landdag werd het voorstel dan ook niet als ondermijning aangevoeld. 
Want in hun verslag spreken ze over een verzoekschrift van 'gehoorsamen 
borgeren'." 

Het schrijven van de doleanten is duidelijk zelfbewust. Het tekent de gere
formeerden binnen de staatsgezinde partij als een sterk gemotiveerde groep. 
Zij hebben zich in het voorjaar van 1579 kennelijk reeds zo weten te organise
ren dat ze in het politieke leven van hun stad invloed kunnen uitoefenen. Voor 
dit doel schakelen ze gewestelijke en centrale regering in. Nu het zittende 
stadsbestuur hun evenredig meebeslissen niet accepteert, zien zij, zo schrijven 
ze, zich genoodzaakt landvoogd Matthias om hulp te vragen. Ze delen de stad
houder en de gewestelijke Staten mee, dat er zo zal moeten worden beslist, dat 
'daer gien swaerder inconvenienten moegen vervolgen'. En net zo goed als het 
stadsbestuur uit de stadsdomeinen de onkosten voor deze zaak krijgt vergoed, 
vragen ook zij aan de landdag het recht van onkostenvergoeding daaruit, aan
gezien 'dyt oeck publique allgemeene saeken sijnnen'. Het stadsbestuur vaar
digt hierop een deputatie van magistraat en gezworen gemeente af om met de 
doleanten verder te spreken. 

De zaak krijgt op 6 april een vervolg in een buitengewone vergadering te 
Windesheim. Vier afgevaardigden van de 'gemene burgers van Campen', allen 
reeds eerder in de zaak betrokken, zijn er present: Claes van Olst, Rutger 
Hudde, Hendrik ter Barchorst en Mr. Aeh Craen. Het verlangen naar een 
vrije keur weten deze gedeputeerden zoveel kracht bij te zetten dat arbitrage 
wordt opgedragen aan de zustersteden Deventer en Zwolle. Deze doen op 14 
april als volgt uitspraak: de Kamper magistraat en de 'verordenten' zullen elk 
binnen een maand na dato 24 meentelieden aanwijzen die samen met ingang 
van 1580 één meente van 48 man zullen gaan vormen. Op deze wijze zullen de 
grote of gezworen en de kleine gemeente tot één college samensmelten dat de 
gehele burgerij vertegenwoordigt. Deze gemeente zal dan de vrije keur hebben 
van schepenen en raden. Of inderdaad binnen een maand na 14 april de nieu
we gezworen gemeente gekozen is, valt op grond van de stukken niet met ze
kerheid te zeggen. In de registers van inschrijvingen van raad en gemeente is 
geen lijst opgenomen met de namen van degenen die in een dergelijke tussen
tijdse verkiezing gekozen zijn. Maar het feit dat de lijst van de 48 leden van de 
gezworen gemeente van begin 1580 behalve uit rooms-kathoUeken ook bestaat 
uit een aantal gereformeerden, doet met zeer grote waarschijnlijkheid een tus
sentijdse verkiezing vermoeden. Op de lijst treffen we de namen aan van de ge-

werld [nooit en te nimmer, absoluut met] voergenoemen hebben gehjck onse magistraet [ .] voer-
geworpen ende insimuliert heefft' Door heel hun schrijven wordt met deze verdachtmaking reke
ning gehouden. Tot vier keer toe valt de term 'underdamcheit'. De doleanten introduceren hun 
brief als geschreven door 'gehoersame burgeren bynnen Campen' Aan stadhouder en landdag 
verzekeren ze, dat ze hun niet 'wetten begeren voer te schrijven'. 
69 Archief gemeente Deventer, M.A.436-C, fol. 332, 333., landdagverslag 18 maart 1579. 
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reformeerde doleanten Mr. Aelt Craen en Gerrit Bloeme. Andere gerefor
meerden in de gezworen gemeente nieuwe stijl zijn: Jan Hendriksz., lakensnij-
der, Joachim van Mulhem, Jacob Vene, Hans Drenth, Claes van Aken, Gosen 
Jansens, Herman Gijsbertsz. en Geert Hoyer. De laatste twee hadden reeds in 
1572 bestuurlijke ervaring binnen de grote gemeente opgedaan. Op 14 april be
palen de arbitrerende steden tevens, dat de zittende meenteleden op 9 januari 
1580 uit het ambt zullen worden ontheven.™ Op 20 februari daarop volgend 
zal de gewijzigde gemeente door vrije keur de verlangde magistraatsvernieu
wing tot stand brengen. Wat op 14 april 1579 ten aanzien van het stedelijk be
stuur besloten is, komt tegemoet aan wensen vanuit de burgerij. Ook al zal 
naar afspraak het volle effect van de regeling pas 20 februari 1580 worden be
reikt", op grond van bovenvermelde gegevens kan worden gesteld, dat half 
april 1579 de gereformeerden behoorlijk aan politieke invloed hebben gewon
nen en dat de bestuurlijke verschuiving in staatsgezinde richting binnen meen-
te en magistraat daarna verder in hun voordeel zal werken. In politieke termen 
uitgedrukt: Er wordt door de gereformeerden tegenover een meer autocratisch 
en oligarchisch systeem een bestuurlijke politiek voorgestaan met grotere 
openheid voor wat er leeft onder de burgerij. Aan de realisering van deze poli
tieke visie wordt binnen wettige kaders energiek gewerkt, mede in de weg van 
het zoeken van politieke steun en door samenwerking met anderen.'^ 

In de buitengewone vergadering van 6 april te Windesheim komen ook nog 
drie punten op godsdienstig gebied aan de orde. De vier afgevaardigden van de 
burgers uit Kampen brengen ze ter sprake, nadrukkelijk binnen het kader van 
het rehgieakkoord van oktober 1578 en de Religievrede van landvoogd Mat
thias." Al wordt hierover ter vergadering geen uitspraak gedaan, de punten als 
zodanig zijn belangrijk. Het gaat om het volgende: De afgevaardigden willen 
dat voortaan de aanhangers van beide religies hun doden in eikaars kerken 
kunnen begraven 'sine ceremoniis ende op tijden als in der kerken ghiene dien
sten gedaen worden'. De bedoeling is om op basis van de overeengekomen Re
ligievrede aan de gereformeerden een begrafenisrecht te verschaffen waarin de 
verplichting van de tot nu toe gebruikelijke (= roomse) ceremonie komt te ver
vallen. De kerkgebouwen worden hierbij gezien als openbare begraafplaatsen 
waar, buiten de vaste tijden van de erediensten, ieder het recht van begraven 
moet krijgen naar de wijze van eigen overtuiging. Verder moet de magistraat 
gereformeerde predikanten officieel aannemen en niet alleen maar toelaten zo-

70 Van de oude kleine en grote gemeente keren dan slechts 26 leden in de nieuwe gezworen ge
meente terug. Schilder, Van Raad lol mumcipaliteit, 74. 
71 OA 2516, fol 211, 212, Don, Inleiding op ie Archieven gemeente Kampen, I, p. X ; Reitsma, 
Cenlrifugal and centripetal forces, 140, 141, Schilder, Van Raad lol mumcipaliteit, 72 en 73. 
72 Samenwerking met andere, met-gereformeerde staatsgezinden. Het geheel kan als een vorm 
van democratisering van het lokale bestuur worden omschreven. 
73 De punten worden door de vier afgevaardigden namelijk pas aan de orde gesteld na 'gelesen 
die to Campen geconcipieerde articulen op den voet der Religionsvrede ende der articulen bij den 
Erzhertoch hiertho bevoerens an de stadt Campen overgesonden' OA 2516, fol. 211, 212. 
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als tot nu toe het geval is: 'Item dat die predicanten oick bij den raedt mochten 
worden angenomen'.'" Dit punt reikt verder dan de in oktober overeengeko
men tolerantie. Het gaat, in de lijn van de Religievrede van Matthias, uit van 
een officiële status voor gereformeerde predikanten. Wanneer enkele maan
den daarna, op 28 juni, de Religievrede officieel wordt afgekondigd, komt het 
zover. Tenslotte willen de afgevaardigden, dat de processie door de stad wordt 
afgeschaft. Hier blijkt duidelijk, dat de Religievrede grote consequenties heeft 
voor de Kamper samenleving. Er is geen eenheid van kerkelijk en burgerlijk le
ven meer. Stedelijke en religieuze leefgemeenschap vallen niet meer samen. 
Een week na de buitengewone vergadering te Windesheim wordt op Palmzon
dag geen processie door de stad meer gemaakt: 'Item alsoe op Palmsondach 
die processie mitten ezel nyet om der stadt dan alleene mit believen des E[ersa-
men] Raedts om 't kerckhoff geholden worde, overmitz die verscheidenheidt 
van religie'." Omdat na oktober 1578 de burgers niet meer per definitie 
rooms-katholiek hoeven te zijn, kan een processie binnen de stadsmuren niet 
meer functioneren als symbool van de stedelijke samenleving als sacrale leef
gemeenschap. 

In een stedelijke samenleving waarbinnen de Gereformeerde Kerk nadruk
kelijker dan voorheen haar plaats krijgt, vindt op 20 april de eerste gerefor
meerde avondmaalsviering plaats. Vanaf dat tijdstip, 'Paeschedach 1579', 
krijgt het gereformeerd kerkelijk leven ter plaatse concreet gestalte in een lijst 
van belijdende leden. Deze lidmatenlijst uit de begintijd is, anders dan in beide 
andere IJsselsteden, bewaard gebleven en vormt dan ook een unieke bron.'* 
Op de lijst staan de namen vermeld 'der genen die die Reformatie hebben an-
genoemen ende daer up des Heren heilige aventmael ontfangen hebben byn-
nen Campen'. De deelnemers aan het avondmaal hebben een persoonlijke 
daad gesteld die in zijn kern reeds kon worden omschreven als het aanvaarden 
van een Reformatie naar het Evangelie.'' De avondmaalslijsten zijn tegelijk 
lidmatenlijsten. De avondmaalstafel maakte de belijdende gemeente van 
Christus zichtbaar. In dit verband zijn de aanduiding waarmee bij de avond
maalsvieringen de nieuw ingekomenen werden bijgeschreven, typerend: "an-
gekomen tot die gemeente Jesu Christi", "anwasch der Ghemeynten Christi", 
"anwas der Ghemeenten Christi", "vermeerderinghe der gemeente Christi". 

Aan de eerste avondmaalsviering werd door 81 personen deelgenomen, 
waaronder 15 echtparen. Een tweede avondmaalsviering vindt plaats op 2 au
gustus. Diverse namen van personen die wel op de rekestlijst van 1578 voor
kwamen, maar met Pasen 1579 nog niet als leden stonden vermeld, komen nu 

74 OA 2516, fol. 212, 6 april 1579. Tot nog toe waren de predikanten alleen maar 'geadmitteerd'. 
75 OA 452, a.o.p. Palmzondag 1579 viel op 14 april, dus een week na de buitengewone landdag
vergadering van 6 april. 
76 NA-K-Ned.Herv.Gem. Kampen 138, register van lidmaten. 
77 Zie ook noot 53 van dit hoofdstuk. 
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Begin van de lijst met 'die noemen der genen die die Reformatie hebben ange-

noemen ende daer up des Heren heilige Aventmael ontfangen hebben bynnen 
Campen'. Paasdag 1579. 
NA-K-Ned. Herv. Gem. Kampen, 138. 
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wel op de lidmatenlijst voor. Dit geldt ook voor de derde viering, op 27 decem
ber. De toename is telkens behoorlijk te noemen. In augustus gaat het om een 
toetreding van 44 personen, waaronder 7 echtparen. In december is er een aan
was van 57 leden, waaronder 9 echtparen. De ledenlijst over heel 1579 geeft 
aan, dat aan het einde van het jaar de Gereformeerde Kerk te Kampen 182 be
lijdende leden telt, waaronder ten minste 32 echtparen. Bij een gemiddelde ge
zinsgrootte van 4 komt dit op een percentage van maximaal 5,2 tot 7,3 procent 
van de stedelijke bevolking.''* Op basis van de rekesthjst van 1578 zou gere
kend mogen worden op 6,7 tot 9,4 procent van de totale stadsbevolking. Een 
gedeelte van het verschil tussen de percentages van de rekestlij st en de avond-
maalslijst over 1579 valt te verklaren uit het feit, dat na 1579 nog een aantal 
personen toetreden waarvan de namen wel op de rekesthjst staan, maar nog 
niet op de avondmaalslijst over 1579. 

Omdat de avondmaalslijst van 1579 slechts een beperkt aantal namen van de 
rekesthjst van 1578 bevat, dringt zich de vraag op in hoever de 118 gezinshoof
den die het rekest ondertekenden zich in de beginperiode bij de Gereformeerde 
Kerk hebben gevoegd. Het opvallende feit, dat de meeste namen van de reke-
stranten uit 1578 op de avondmaalslijst van 1579 ontbreken, zou tot de conclu
sie kunnen leiden, dat de gereformeerde avondmaalsgemeente uit heel andere 
personen heeft bestaan dan de groep die een jaar eerder het rekest om een 
kerkgebouw had ingediend. Het overgrote deel van de aanvragers zou zich 
mogelijk heel bewust niet bij de Gereformeerde Kerk hebben aangesloten. Een 
vergelijking van de rekesthjst en de avondmaalslijsten over een wat langere pe
riode zal duidelijk moeten maken of het hier inderdaad gaat om twee verschil
lende groepen, om mensen afkomstig uit verschillend geestelijk klimaat. Uit 
vergelijking van de namen op de rekesthjst van 1578 en die op de avondmaals
lijsten over de jaren 1579-1589 blijkt het volgende: Binnen tien jaar zijn er van 
de 118 rekestranten minstens 53 lid van de Gereformeerde Kerk geworden of -
het gaat om gezinshoofden - ook hun naaste famiUe. Dit aantaf' geeft vol-

78 Onder de 182 personen bevinden zich 32 echtparen Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 4 
geeft dit 128 personen Er resteren dan nog 118 personen die zonder man of vrouw met (mogelijk) 
een gedeelte van hun gezin de Reformatie hebben aangenomen Voor hen is een globale vermenig
vuldigingsfactor van 2 in plaats van 4 aangenomen, uitkomend op 236 personen De 128 personen 
gevoegd bij de 236 geeft een totaal van 364 personen Dit op een bevolkingstotaal variërend van 
5 000 tot 7 000 geeft een percentage van tussen de 5,2 en 7,3 procent 
Op de aantallen door Rogier genoemd in zijn Geschiedenis van het katholicisme, II, 416, valt af te 
dingen De gemeente telde omstreeks Pasen geen 67 maar 82 leden; de rooms-katholieken hadden 
in diezelfde tijd zeker geen 8.000 paschanten en een inwonertal van 12 000 in 1579 is geheel bezij
den de werkelijkheid, zie noot 44 en noot 24 van dit hoofdstuk 
79 Het genoemde aantal is een minimum Dit hangt samen met het feit, dat bij meerdere namen 
op de rekesthjst het patronimium ontbreekt Met slechts een aanduiding van de voornaam en een 
beroep was een volledig natrekken van de 118 rekestranten binnen de avondmaalslijsten niet mo
gelijk 
Van de 118 rekestranten hebben zich kort na 1589 nog de volgende personen aangesloten Miegel 
Wolfs, goudsmid, 19 april 1590, Rolef Jansz , Kerstdag 1590; Johan Jacobsz , Kerstdag 1591; 
Harmen van Oldenseel, Pasen 1592; Hendrik Smid, Kerstdag 1592 
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doende aan, dat de Gereformeerde Kerk na haar publieke erkenning niet heeft 
bestaan uit personen die tot een heel andere groep behoorden dan die waarvan 
de aanvragers van een kerkgebouw deel uitmaakten. Het feit dat minstens 44,9 
procent van het totale aantal rekestranten binnen tien jaar lid van de Gerefor
meerde Kerk is geworden, wijst op een behoorlijke mate van continuïteit. Van 
de 53 zijn er 36 reeds binnen een jaar na het van kracht worden van de Religie-
vrede belijdend Hd. Van continuïteit is dus al sprake vóór de afval van Ren
nenberg en de escalatie daarop volgend.*" Rekestranten zijn dan ook niet te ty
peren als een algemeen-reformatorische groep tegenover een meer radicaal-
calvinistisch ledenbestand van een publiek erkende Gereformeerde Kerk enke
le jaren later. 

Dat ruim de helft van de rekestranten zich niet of niet direct bij de Gerefor
meerde Kerk hebben aangesloten, is verklaarbaar. Tussen het sympathiseren 
met de gereformeerde leer en het doen van belijdenis die tot het avondmaal 
toegang verschaft, zit nog een heel verschil. Zo kon men sympathiseren met de 
gereformeerde leer en toch de stap die tot opname in de gemeente leidde, uit
stellen uit motieven van voorzichtigheid of vanuit de overtuiging nog niet vol
doende toegerust te zijn. Een deel van de rekestranten kan hebben behoord tot 
de zogenaamde 'hefhebbers van de gereformeerde religie'.*' Daarnaast kun
nen er ook rekestranten zijn geweest, die geen lidmaat werden, omdat zij een 
andere hervorming wensten dan zoals deze in de Gereformeerde Kerk gestalte 
kreeg. *̂  

Bij de bespreking van de rekestlijst van 1578 kon al worden vastgesteld, dat 
zeker vijftig procent van de aanvragers van een kerkgebouw reeds in 1566 bur
ger of inwoner van Kampen waren. Voor 1570 kwam het percentage zelfs uit 
op ruim zestig procent. Dezelfde bronnen*' op grond waarvan toen een flink 
aantal namen van autochtonen onder de aanvragers kon worden gesignaleerd, 
leveren bij vergelijking met de avondmaalslijsten over 1579 de namen van nog 
een aantal autochtonen. Het gaat om in totaal 31 personen die, al onderteken
den ze het rekest van 1578 niet, een jaar later wel als leden van de Gerefor
meerde Kerk aan de eerste avondmaalsvieringen hebben deelgenomen. Van 
hen waren er 26 reeds in 1566 burger of inwoner, de overige 5 konden over 
1570 als burger worden genoteerd.*'' 

Op de lidmatenlijst staat achter diverse namen een beroep aangegeven. Aan
gevuld vanuit soortgelijke informatie op de rekestlijst kan een globale beoor
deling van de maatschappelijke en economische positie van de gemeenteleden 

80 Zie daarvoor hoofdstuk 6, onderdeel A. 
81 In zijn besprelcing van de groei van de Hervormde Kerk vestigt Van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, 128 e.v., nadrukkelijk de aandacht op deze categorie. 
82 Hoe de Gereformeerde Kerk vanaf het begin van de jaren '80 de enig publiek erkende kerk is 
geworden, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
83 OA 337 en OA 338. Voor Bartelt Hendricksz. tevens GA-A 980, 13 november 1570. 
84 Hun namen staan genoteerd in BIJLAGE IX. 
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worden gegeven. Opvallend veel lidmaten zijn werkzaam in de textielnijver
heid: 1 hoedenmaker, 1 naaister, 3 ververs en 7 wevers. In visserij en scheep
vaart verdienen hun brood: 1 visser, 1 schuitman, 1 piloot (stuurman/loods), 
en 4 schippers. Het aantal handwerkslieden en kleine ambachtslieden is hoog: 
1 kuiper, 1 'boltenhouwer' (beenhouwer), 1 slotenmaker, 1 bussemaker, 1 ko
perslager, 1 schedemaker, 1 oliemolenaar, 1 bakker, 1 boekbinder, 2 timmer
lieden, 2 speldenmakers, 2 kistenmakers, 3 metselaars, 5 schoenmakers en 5 
dragers. Verder een trommelslager. De meesten van hen zullen tot de econo
misch zwakkeren moeten worden gerekend. Min of meer bemiddelde burgers 
zullen Hendrik Kistenmaker, zeilmaker Jacob Vene en chirurgijn Aelt Craen 
zijn geweest. Achter hun namen staat behalve hun beroep ook de (later aange
brachte) aanduiding van burgemeester. Ook Jan ten Grotenhuis en Jan Cloec-
ke staan vermeld als burgemeester. Tot de gegoede burgerkooplieden behoren 
een ijzerkremer en een lakenkoper. Ook namen als die van Hendrik ter Bare-
horst, Herman ter Barchorst, Vrouw ter Barchorst, Vrouw van der Hove, 
Rutger Hudde, Arent Vrese zijn verbonden met gegoede families. De aandui
ding van hopman, muntmeester en goudmeester geven eveneens een gegoede 
maatschappelijke status aan. Deze gegevens tonen samen aan, dat reeds vanaf 
het beginjaar van de openlijke vestiging de Gereformeerde Kerk aanhang heeft 
uit een brede laag van de plaatselijke bevolking. Tijdens de avondmaalsviering 
hebben de vele handwerkslieden samen met kleine ambachtslieden en met be
middelde burgerkooplieden aan één tafel aangezeten. De verschillen in stand 
en ontwikkeling werden door het gemeenschappelijk geloof overbrugd. Daar 
zat de bemiddelde koopman Rutger Hudde, die de schakel vormde tussen 
stadhuis, landvoogd en de Gereformeerde Kerk, naast Efken de schoenmaker 
en zijn vrouw. Terwijl Gerrit Lucas als 'orgeniste' de dienst in de Heilige-
Geestkerk begeleidde.*' Daar zat Borchert de goudsmid, een bemiddeld man 
voor wiens aanhouding het stadsbestuur in 1573 honderd herenpond uitge
loofd had.**" Ook 'boeckbinder' Wolter Petersz., de zoon van Peter Warnersz. 
die wegens het drukken van verboden boeken in 1566 verbannen was, ging aan 
de tafel aan.*' De tekenen ontvingen ze uit handen van de twee dienaren, Cas
par Holstech en Sanderus Theodorus. De lijst van deelnemers aan de eerste 
viering sluit met hun namen. 

De eerste avondmaalsviering op 20 april wordt door het stadsbestuur enkel 
nog maar getolereerd. Maar voor op 2 augustus de tweede viering plaatsvindt, 
is tussen de Gereformeerde Kerk en de plaatselijke overheid de verhouding ge-

85 Al bij de eerste avondmaalslijst van Pasen 1579 staat de naam van Gerrit Lucas vermeld met 
daarachter 'orgeniste'. 
86 OA 243, 21 juli 1573: niemand mocht hem ook onderdak bieden. Er was op zijn huis reeds be
slag gelegd. RA 36, fol.l7 v., 2 april 1573. 
87 Ruim een jaar later, op 14 augustus 1580, volgde nog een zoon van Peter Warnersz., Berendt 
Petersz. Deze had in 1570 vier Griekse Nieuwe Testamenten van Erasmus in huis, een prekenbun-
del, commentaren op de Handelingen en op diverse brieven van Paulus en op die van Jacobus. 
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wijzigd. Tussen beide vieringen in wordt op 28 juni officieel de 'Religionsvre
de' afgekondigd. Schepenen, raden en gezworen gemeente accepteren een re
geling op basis van het door landvoogd Matthias toegezonden ontwerp van 
Religievrede.** Volgens het stadsbestuur gebeurt dit, om aanhangers van de 
rooms-katholieke en de gereformeerde religie in vrede te laten samenleven. 
Zonder partij te kiezen erkent de magistraat officieel beide religies als christe
lijk. Een karakteristiek voorbeeld van de gewijzigde verhouding is, dat het 
stadsbestuur vanaf half augustus 1579 de avondmaalswijnen van de Gerefor
meerde Kerk betaald.*' 

Hoofddoel van de Religievrede is, dat de burgerlijke verhouding tussen de 
belijders van beide religies onderling en ook hun rechten en plichten ten op
zichte van het stadsbestuur officieel worden geregeld. Dit 'tot ruste ende een
dracht der stadt ende burgeren ende tot verhoedinge aller inconvenienten'.'" In 
het stuk wordt een directe relatie gelegd met de artikelen van 12 oktober 1578. 
Voor de gereformeerden wordt de tolerantie van toen in gelijkberechtiging 
omgezet. Naar deze officiële aanvaarding van hun kerkelijk leven op basis van 
genoemd concept is maandenlang door de gereformeerden toegewerkt." De 
noodzaak van wettelijke erkenning van de Reformatie door het stadsbestuur 
hebben de gereformeerden vanaf het begin beseft. Het verdrag, bestaande uit 
14 artikelen, is niet uniek van opzet. Het leunt zowel tegen het ontwerp van 
Matthias als tegen een sinds 11 januari te Deventer van kracht zijnde regeling 
van Religievrede aan. In 11 van de 14 artikelen wordt de Deventer regeling ge
volgd, vaak zelfs letterlijk. Dit Deventer ontwerp was in het Kamper stadsbe
stuur dan ook enkele malen aan de orde geweest.'^ 

In zaken van religie zou men over en weer alles vergeten en vergeven wat 

88 O A 243, fol 67v 70r , 28 juni 1579 
89 'Item voer den communicanten m den Hilhgen-Giest op den 2 augusti 14 quarten wijns van 8 
stuivers ende op den 19 decembris 16 quarten van 9 stuivers, facit 18 herenpond en 4 stuivers ' 
Post binnen de stadsrekeningen over 1579 Een post over de éérste viering op 20 april daarentegen 
ontbreekt OA 452, stedelijke rekeningen, rubriek 'Wijnen'. 
90 Deze opzet komt ook uit m de formulering van de straf voor overtreders van de artikelen Zij 
zullen namelijk worden gestraft 'als verstuyrers ende vredebrekers der gemene ruste ende als 
uproerigen' 
91 In het stuk klinkt dit streven door in de uitdrukking 'geaccordiert ende ingewilliget' Het stuk 
IS bijgevoegd als BIJLAGE X 
92 Het Deventer ontwerp berust in het Archief Gemeente Deventer, M A 320, Religievrede 11 
januari 1579 De artikelen die corresponderen zijn Kampen = Deventer 2 = 1 , 3 = 2; 4 = 3, 5 = 4; 
6 = 5,9 = 6; 10 = 7, 11=8, 12=12; 13 = 9, 14=10+11 Wel in Kampen, maar met in Deventer-de 
artikelen 1, 7 en 8 In strekking is artikel 1 echter evenmin exclusief Door het Kamper stadsbe
stuur werd op 26 maart 'die ordonnancie to Deventer geraaeckt op den voet van die Religionsvre-
de' besproken Daarop werd besloten 'Dergelijcke sal men alhier oick concipiëren' OA 22, fol 
152, 26 maart 1579 Begin april werden de 'geconcipieerde articulen op den voet der Religioens-
vrede ende der articulen bij den Ertzhertoch hier to bevorens an de stadt Campen overgesonden' 
gelezen en 'deselve alsoe voer guet angesyen'. OA 22, fol 157, 2 april 1579 Voorlezing en aan
vaarding van de artikelen in de gezworen gemeente vond plaats op 27 juni, 'om des volgenden da 
ges gepubhciert to worden' OA 22, fol. 161 
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was misdaan. Een dergelijk element is eigen aan het sluiten van een religievre-
de. Artikel 7 bevat een verbod eikaars erediensten te verstoren. Ook dit is 
'standaard' voor een dergelijke overeenkomst. In artikel 8 verbindt de magi
straat zich beide religies in haar 'protectie ende beschermenisse' te nemen, 
'dieselve voer te staen tegens den ghenen die hoer solden willen vercortten, 
iniurieren ofte leeth doen'. Hierbij wordt de steun gevraagd van burgerwacht, 
burgerij , 'mitsgaders die predicanten ende ministers van die voirs. religie'. 
Nadrukkelijk worden ook de gereformeerde voorgangers tegen eventuele 
schending van de Religievrede ingeschakeld. 

In de overeenkomst te Kampen blijft gereformeerde prediking buiten de 
Heilige-Geestkerk echter verboden: 'Die van der gereformierder religie [...] 
sullen binnen dese stadt genieten moegen die vrijheit end exercitie der voers. 
gereformierde religie in die voirgeroerte kercke van den Hilligen Ghiest alleene 
te oef f enen'. ' ' Voor deze kerk wordt het begrafenisrecht geregeld in de zin zo
als eerder door gedeputeerden op de buitengewone vergadering van 6 april te 
Windesheim naar voren was gebracht: 'eenen yderen sijne sepulturen [= be
grafenissen] voirbeholden'. 

Ook over het toen aan de orde gestelde punt dat het stadsbestuur gerefor
meerde predikanten niet enkel moet toelaten maar ook officieel aannemen, 
wordt nu een besluit genomen. De gereformeerden zullen hun predikanten aan 
de magistraat presenteren om door het stadsbestuur 'geadmitteerd ende ont-
fangen' te worden.'" Gevolg van dit aannemen en ontvangen van gereformeer
de predikanten is onder meer, dat de wereldlijke overheid spoedig zou worden 
aangesproken om naar behoren voor hun traktement te zorgen. Deze officiële 
status wordt aan de gereformeerde predikanten toegekend op voorwaarde dat 
zij de eed van trouw en onderdanigheid aan het stadsbestuur af zullen leggen 
en dat zij zich geheel aan de gereformeerde religie zullen conformeren 'sonder 
die eenichsins to buyten te gaen'. De magistraat wil zekerheid dat gerefor
meerde prediking niet tot ondermijning van het bestuurlijk gezag in de stad zal 
leiden. De predikanten worden als burgers 'in allen civilen ende politiken sa-
ken, sonder dat sie eenichsins mit saken die jurisdictie ende regieringe deser 
stadt betreffende sich bemoeijen, inmengen offte eetwes attentieren', nadruk
kelijk aan het magistraatsgezag onderworpen. Verder moeten alle voorgangers 
zich onthouden van een wijze van prediking, onderwijs en publicatie die bur
gerlijke onrust zou kunnen veroorzaken. 

Over en weer mogen rooms-katholieken en gereformeerden niet 'iniurieren, 
schelden, bemoeyen offte eenige hindernissen doen offte ergernissen geven'. 
Men mag zich in eikaars erediensten begeven, op voorwaarde dat men geen er-

93 'Mit welcke toelaetinge der voirs Hilligen Ghiestes kercke die burgeren ende ingesetenen deser 
stadt [ ] sich sullen laten genoegen sonder eenige andere gewijede plaetsen [. .] offte andere bij-
compsten ofte conventiculen heimelick noch openbaer te holden' 
94 'Dat die van die gereformierde religie hoer predicanten ende ministers den magistraeth deser 
stadt suWen presenteren omme bij die selve geadmitteert ende ontfangen te worden' 
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gemis geeft en men zich aan de daar geldende orde wil houden. Er mogen in de 
stad door geen van beide partijen 'schampere, eerroerige ende iniuriose [...] li
bellen, liederen, refreinen ofte schilderiën' worden gedrukt of verkocht. 

De Gereformeerde Kerk kan op basis van dit verdrag geen aanspraak maken 
op de parochiale kerkgoederen. De magistraat verbindt zich namelijk de 
Rooms-KathoHeke Kerk in 'hoer kercken, cloesters ende guideren' te bescher
men 'tegens den ghenen die hoer solden willen vercortten, iniurieren ofte leeth 
doen, in lijve oft guede'. 

Om het doel te bereiken waarvoor de hele regeling was ontworpen, namelijk 
de handhaving van de openbare orde, wordt door het stadsbestuur de gelijkbe
rechtiging voor de gereformeerden ook tot op niet-kerkelijk gebied doorge
trokken. Het stadsbestuur acht aanhangers van beide religies gelijk benoem
baar in openbare functies. Voortaan staan het ambt van rechter, het hdmaat-
schap van magistraat en gemeente 'ende andere offitiën' voor gereformeerden 
open. De erkenning van beide religies als christelijk maakte verandering van 
de eedformule nodig. De belofte dat men een goed rooms-katholiek zou zijn, 
moest worden gewijzigd. Een ordonnantie inzake de verkiesbaarheid voor de 
raad zou buiten werking worden gezet en aan de burgerij bij de eerstvolgende 
raadsverkiezing niet meer worden voorgehouden. De tekst van de Religievrede 
te Deventer was op dit punt explicieter: 'als nemblicken wesende guede Catho-
licken behoeren und sullen hiermede gecessiert sijn'. Ook voor opname in de 
gasthuizen zou er gelijke behandeling komen. 

Afkondiging van deze Religievrede betekent een wezenlijke wijziging van de 
verhoudingen binnen de stedelijke samenleving. Kort samengevat komt deze 
wijziging neer op het volgende: 
- Godsdienstvrijheid wordt erkend voor zowel rooms-katholieken als gerefor
meerden. 
- Gereformeerden krijgen het recht hun religie in een voor de christelijke gods
dienst bestemd gebouw uit te oefenen. 
- De Gereformeerde religie krijgt een officieel karakter. Gereformeerden wor
den als een buiten het verband van de Rooms-Katholieke Kerk staande kerkge
meenschap erkend. Hun predikantsberoepingen vinden voortaan plaats met 
medewerking van de wereldlijke overheid aan wie de predikanten officieel 
worden gepresenteerd om door deze te worden aangenomen. 
- Met alle burgerrechten van gereformeerden zal officieel rekening gehouden 
worden. Op voet van gelijkheid zullen zij tot overheidsfuncties toegelaten 
worden. 

De magistraat bedoelde met de Religievrede echter geen principiële vrijheid 
van godsdienstoefening te introduceren. Het stadsbestuur beschouwde de Re
formatie als een gegeven waarmee men, althans voorlopig, diende te leven en 
waarvoor bij verdrag een provisorische oplossing werd gevonden. De Religie
vrede was een noodoplossing die weer ongedaan gemaakt moest kunnen wor
den: 'ende dat bij provisie ende wes tertijdt bij Sijne Hoecheit ende den heren 
van den Generalen Staten anders hierinne geordineert ende geresolviert sail 
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sijn'. De Pacificatie van Gent bleef het vaste uitgangspunt: 'dit to geschiene 
sonder prejuditie der Pacificatie van Gendt'. 

Het zal duidelijk zijn, dat aanvaarding van deze nieuwe verhouding veel van 
het stadsbestuur heeft gevraagd. Het is interessant om te zien hoe onder de 
druk van de omstandigheden de opstelling van de lokale overheid verschuift. 
Uiteindelijk blijkt ze bereid tot een officieel compromis waarbij aan gerefor
meerde burgers wettelijke bescherming verleend wordt. Het stadsbestuur had 
bij de aanvaarding van een officiële ReHgievrede een aantal reële hindernissen 
te overwinnen. Onder de leden van het stadsbestuur bevonden zich immers 
trouwe aanhangers van de bestaande kerk. Deze moeten met het officieel toe
laten van de Gereformeerde Kerk ter plaatse grote moeite hebben gehad. Voor 
het stadsbestuur betekende een wettige status voor de Gereformeerde Kerk bo
vendien een toename van de complexiteit van de samenleving binnen de muren 
van de stad. Een groeiende Gereformeerde Kerk vormde voor evenwicht in en 
bestuurbaarheid van de stedelijke maatschappij een moeilijk te overziene fac
tor. Bij confrontatie met eventuele problemen kon men niet terugvallen op be
stuurlijke ervaring. Het toestaan van een bepaalde officiële status aan de Ge
reformeerde Kerk leek het stadsbestuur echter onvermijdelijk. Zo werd aan de 
gereformeerden op welomschreven voorwaarden officieel vrijheid van gods
dienstoefening in één enkel kerkgebouw toegekend. Daarbuiten bleef iedere 
vorm van gereformeerde samenkomst verboden. De regeling bood echter geen 
oplossing voor het probleem van een te krappe kerkruimte. De Gereformeerde 
Kerk telde eind 1579 ongeveer 360 leden. Er waren toen al twee predikanten 
werkzaam. Tot hun gehoor moeten behalve de belijdende leden en hun gezin
nen ook nog een onbekend aantal niet-leden worden gerekend. Er was meer 
gereformeerde aanhang dan alleen de lidmaten. Voor het beleggen van gere
formeerde erediensten was de toegewezen gasthuiskerk geheel ontoereikend. 

3. De opbouw van de gemeente tijdens de ReHgievrede 

Voor onze kennis van de Gereformeerde Kerk te Kampen gedurende de eerste 
jaren van haar bestaan zijn we grotendeels afhankelijk van gegevens van bui
tenaf. De belangrijkste bronnen voor de plaatselijke kerkgeschiedenis, de no
tulen van de kerkeraad, over de periode tot 1618 ontbreken namelijk. Wel is 
bekend, dat er een 'consistoriaelboeck' werd aangelegd, maar dit is, waar
schijnlijk ten gevolge van de plaatselijke moeiten tussen Remonstranten en 
Contra-Remonstranten, verdwenen.'^ De documenten afkomstig van de eerste 
kerkelijke vergaderingen in het gewest Overijssel gedurende de jaren 1579 -
1581", aangevuld met gegevens uit het bredere kerkverband en gecombineerd 

95 Zie de Inleiding. 
96 Bronnenpublicaties van Van Booma: 'Acta Overijsselse synode 1579', 107-113; 'Acta Overijs
selse synode 1580', 75-83; 'Acta Overijsselse synode 1581', 166-179. 
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met archivalia betreffende het burgerlijk bestuur, vullen dit hiaat enigszins op. 
Zo wordt het mogelijk ons toch een beeld te vormen van de beginperiode van 
het gereformeerd kerkelijk leven ter plaatse. 

In de kerk van het Heilige-Geestgasthuis wordt op dinsdag 22 september 
1579 om vier uur 's middags in 'den naeme des Heeren' een vergadering be
legd. Diverse ouderlingen en predikanten uit Overijssel zijn aanwezig. Na 
'aenroepinge van die naem Godes' wordt Caspar Holstech tot voorzitter geko
zen. Bernherus Vezekius, predikant te Deventer, is scriba. Met dit smalle mo-
deramen constitueert zich de eerste vergadering van de kerken 'van den lande 
van Overijsel'. Holstech brengt ter vergadering zijn jarenlange ervaring in met 
een gereformeerd kerkelijk samenleven zoals dat zich in Holland vrij had kun
nen organiseren. Hij had er provinciale synodes bijgewoond waarbij hij als 
scriba was verkozen.''' Vezekius van Deventer had eerder gestaan in Edam. Hij 
had ervaring met commissiewerk van een particuliere synode. Zelfs was hij 
naar de generale synode Dordrecht 1578 afgevaardigd geweest. Op verzoek 
van een commissie uit de kerkeraad van Deventer had de particuliere synode 
van Noord-Holland hem 15 juni 1579 voor kerkelijk opbouwwerk naar deze 
IJsselstad afgezonden. Als scriba van de eerste kerkverbandelijke vergadering 
in dit gewest zet Vezekius zich hier op 22 september ook in voor de opbouw 
van de kerk te Kampen.'* Over de voorgeschiedenis van de vergadering van 22 
september zijn uit de archieven geen nadere gegevens bekend. De vergadering 
is echter een eerste concretisering van wat bij provisie ruim een jaar eerder 
door Dordrecht 1578 al was geregeld." Deze eerste bijeenkomst van Overijs
selse kerken heeft organisatorisch nog iets voorlopigs. Uit het smalle modera-
men blijkt dat. Ook uit de onduidelijke terminologie waarmee de vergadering 
zichzelf in de acta omschrijft. Zo wordt in artikel 19 ter aanduiding van een te 
houden volgende vergadering gesproken over 'den naestkoemenden classico 
conventu der Overijsselsche kercken'. Dezelfde uitdrukking wordt gebruikt in 

97 Zie noot 19 
98 De gegevens over Vezekius in Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, I, 39, 48, 68, 69 
en Acta van de Nederlandsche Synoden, 293, 316 Op de particuliere synode van Noord-Holland 
van 15 juni werd nog een predikant naar dit gewest afgezonden' Petrus Hardenberg van Amster
dam, die voor opbouwwerk naar Zwolle kwam Inzake leenpredikanten werd vanuit Overijssel al 
in 1578 steun gezocht in Noord-Holland Op verzoek van de broeders in Vollenhove werd name
lijk op 15 september 1578 door de particuliere synode van Noord-Holland Wilhelmius Lamius, 
dienaar te Hauwaert, voor 14 dagen afgezonden 'tot opbouwinge van den rycke Christi' te Vol
lenhove Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, I, 60. Ruim voor in dit gewest een kerk-
verbandelijke vergadering geconstitueerd was, zocht deze plaatselijke kerk voor een leenpredikant 
zelfs al steun bij de nationale synode Dordrecht 1578. Van Dooren, 'Gegevens over de toestand 
van de Gereformeerde Kerk in 1578', 195 
99 'Afdeyhnghe der Particuliere Synoden è^/7rov;5/e'[ ]: Overijssel' Deze particuliere synode 
Overijssel bestaat uit: 'Overijssel, Drenten, Twenten ende Linghen ' Acta van de Nederlandsche 
Synoden, 278, 280. Met het laatste 'Overijssel' zullen de landschappen Salland en Vollenhove bin
nen het gewest Overijssel zijn bedoeld. 
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artikel 23: 'voor den aenkomenden classio [sic!] conventu der Overijsselsche 
kerken'. In het tussenliggende artikel 21 wordt echter gesproken over 'den Sy-
nodum der Overijsselschen kercken'. Kennelijk houdt de vergadering het mid
den tussen een classis en een synode."* Blijkbaar is er op 22 september 1579 
van een officiële classicale indeling binnen een provinciaal ressort nog geen 
sprake. Begin 1580 wordt op de gecombineerde vergadering van Gelderse en 
Overijsselse kerken wel van een Overijsselse synode gesproken die op 1 februa
ri zal gehouden worden: 'Op het vurgeven der van Overissel umb twee op hae-
ren synodum den yrsten februari binnen Deventer te senden'. Wanneer deze 
vergadering dan op 2 februari 1580 gehouden wordt, is het moderamen uitge
breid. En de acta van de betreffende vergadering spreken niet alleen over 'die 
synodael vergaddering' en 'thokoment synodus' als vorm van zelfaanduiding, 
maar ook over 'mit bewilginge des classis' en over 'die bruderen des classis van 
Vollenhoe'. Kennelijk is er in de tijd tussen 22 september 1579 en half januari 
1580 een officiële classicale indeling binnen een provinciaal ressort tot stand 
gekomen."" Aanvankelijk vormen Kampen, Vollenhove en Steenwijk met de 
omliggende dorpen een classis, met daarnaast de classes Zwolle en Deventer. 
Maar op de synode van Middelburg 1581 valt het besluit dat Overijssel een 
particuliere synode met vijf classes zal vormen waarbij Kampen, afgesplitst 
van Vollenhove en Steenwijk, met de omliggende dorpen een zelfstandige clas
sis wordt.'"^ De classis Kampen bestaat dan uit de gemeenten Kampen (inclu
sief Kampereiland""), Ens en Emmeloord, Genemuiden, Mastenbroek, Wil-
sum, IJsselmuiden en Zalk.'"^ Daarmee ligt de reformatorische beweging te 
Kampen kerkverbandelijk ingekaderd. Gereformeerde Kerken hebben elkaar 
nodig. Vanuit die gedachte heeft Holstech de vergadering van 22 september 
1579 gepresideerd. 

Onder zijn leiding wordt aandacht geschonken aan de confessionele eenheid 
van de Gereformeerde Kerken. Holstech, Vezekius en de andere dienaren uit 
Noord-Holland, wisten uit ervaring dat de eenheid van het kerkverband aller
eerst een zaak van geloofseenheid is. Want dat het kerkverband alleen in de 
eenheid van belijden kan zijn gefundeerd, hadden ze in Noord-Holland reeds 

100 Over een dergelijke 'classische synodus' in de beginfase van kerkverbandehjk vergaderen, 
wordt meer gesproken, bijv. binnen de Acta van de vergadering te Alkmaar, 31 maart 1573 Acta 
der Provinciale en Particuliere Synoden, 1,15 
101 Voor de gecombineerde synode van 19 en 20 januari: Acta der Provinciale en Particuliere Sy
noden, IV, 9 en 10 Voor de synodale vergadering van 2 februari te Deventer 'Acta Overijsselse 
synode 1580', 76, 78 
102 Acta van de Nederlandsche Synoden, 375 Maar zowel de classicale indeling als het bijeenko
men in classicale vergadering blijven in de verdere jaren '80 en ook gedurende de jaren '90 nog 
vlottend Zie hoofdstuk 6 noot 120 
103 Op het Kampereiland werd op 2 juli 1668 een predikant aangesteld Het kerkboek begint in 
1669 Op 13 mei 1678 koos de gemeente een kerkeraad De stad Kampen behield echter het colla-
tierecht bij de predikantsbenoeming Don, De archieven der Gemeente Kampen, III, 177 
104 Don, De archieven der gemeente Kampen, III, 163 Acta van de Nederlandsche Synoden, 
375. 
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onderschreven Onder het presidium van Jan Arentsz , voor Kampen geen on-
bekende"'^ had de Noordhollandse synode in 1573 immers tot ondertekening 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis besloten En als kerkelijk leerboek zou 
de Heidelbergse Catechismus worden gebruikt '°' Voor de opbouw van het 
kerkelijk samenleven in Overijssel was volgens de predikanten die eerder in 
Noord-Holland hadden gediend, dit leerfundament nodig Een confessionele 
grondslag die continuïteit met de generale synode van Emden 1571 inhield "" 
Uit de acta van de vergadering van 22 september blijkt bovendien dat men de 
besluiten van de nationale synode van Dordrecht 1578 volgde Een belangrijk 
gedeelte van de acta heeft hierop betrekking '"* Nu was het voornaamste doel 
van deze synode het ordenen van het kerkelijk leven met het oog op de vele 
'niewe Christehcke ghemeynten' in de gewesten buiten Holland en Zeeland, 
waarbij ook voor deze kerken 'de reyne leere ende ghelijckformighe bedie-
ninghe' zou zijn zekergesteld "" Op een lijn met de synode van Dordrecht 1578 
wordt in de vergadering te Kampen geformuleerd, dat de eenheid van de Over
ijsselse kerken ligt in de binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften 
Want ten aanzien van het eerste artikel van Dordrecht over de leer en de sacra
menten, wordt besloten dat iedere gemeente er aan werkt om een exemplaar 
van de laatste editie van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te verkrijgen, zodat 
deze kan worden ondertekend."° De gecombineerde synode van Gelderland en 
Overijssel van 19 en 20 januari 1580 geeft nader aan dat ondertekening met 
vrijblijvend is In alle gemeenten zal in de kerkeraadsacta het leerfundament 
van Dordrecht 1578 worden vastgelegd om door alle dienaren, ouderlingen en 
diakenen 'die tegenwoordich in den dienst sijn ende m toecomende tijden sul
len gestelt worden, onderschreven [te] sullen werden'.'" Het gaat immers, al
dus de synode, om de leer van het Evangelie "^ In de lijn van dit besluit krijgt 
ds Vezekius begin juni 1580 opdracht 'etliche exemplaria van der Bekandtnus 
des Gelaubens der Niderlendischen kirchen op des sijnodi oncosten te bestel
len, omdat dieselbe van allen kirchendienaeren gelesen und darnach vermoegh 
des eersten artyculs des Dordracen Synodi, in loco de doctrma, underschreben 

105 Zie hoofdstuk 3, onderdeel 3 2 3 
106 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, 1,4 e v , artt 8 en 9 
107 Acta van de Nederlandsche Synoden, 56 58, artt 2, 4 en 5 Over de continuïteit tussen de 
Noordhollandse synoden en Emden De Jong, 'De eerste drie Noord Hollandse Synoden', 190 204 
108 Met name de artikelen 5 13, 15 en 16 
109 Van 't Spijker 'De kerkorde van 1578', 131 Hij haalt citaten aan uit het 'Cort eenvoudich 
ende waerachtich verhael ', een officieel stuk van predikanten en ouderlingen van de particuliere 
synode van Holland, 25 maart 1582, waarin dit hoofddoel van de synode Dordrecht 1578 vermeld 
wordt 
110 'dat een legelyck gemeynte daerover al arbeyden, dat zij een exemplaer van die laeste editie 
van die 'Bekentenisse des Gelooffs der Nederlandische kercken' zullen kriegen datzelve doen on 
derteeckenen, opdat het artickel nagekomen wordden' 'Acta Overijsselse synode 1579', art 7 
111 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, IV, 5 
112 Gecombyneerde synode van 19 en 20 januari 1580, artikel 11 en Overijsselse synode van 2 fe 
bruari 1580 artikel 4 'die lere des Evangehi' 
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moege'.'" Dat ook de Heidelbergse Catechismus als leerboek binnen de ker
ken functioneert, blijkt uit de artikelen 3 en 4 van de gecombineerde synode 
van 19 en 20 januari 1580. Deze artikelen bevatten bepalingen ten aanzien van 
het hanteren van formulieren uit het Gereformeerd Kerkboek, waarvan naast 
de Psalmen, Formulieren en Gebeden de Heidelbergse Catechismus als zo'n 
wezenlijk bestanddeel wordt gezien, dat het Kerkboek er in de beide artikelen 
zelfs naar genoemd wordt."" 

Met behulp van bovenstaande kerkverbandelijke gegevens is dus duidelijk, 
dat voor de Gereformeerde Kerk te Kampen de Schrift en de twee genoemde 
belijdenissen als bindende leer gelden. 

Het examen van wie als predikant de Gereformeerde Kerken in het gewest 
gaan dienen, onderstreept, dat er geen ideeën getolereerd worden die met dit 
leerfundament op gespannen voet staan. Zo vallen er op 23 september ten aan
zien van examinatie niet enkel besluiten over de gewezen pastoors van Zwart
sluis en van Zalk. Met een zekere Henricus, dienaar te Zwolle, zal ook over 
leergeschillen tussen gereformeerden en lutheranen worden gesproken. En 
voor de kerken in het gewest is niet de Augsburgse Confessie maatgevend. Dat 
de Augsburgse Confessie in gereformeerde zin kan worden uitgelegd'", is hier
mee niet in strijd. In een gewijzigde context kiezen de gereformeerden voor 
binding aan een eigen, niet voor meervoudige uitleg vatbare, calvinistische 
confessie: de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Te Deventer, waar het dogma
tisch lutheranisme in tegenstelling tot Kampen een nadrukkelijke factor 
vormt, wordt door de luthersen naast de Gereformeerde Kerk een apart kerke
lijk leven volgens de Augsburgse Confessie nagestreefd.'" 

Aan de leer van het Evangelie, in de twee genoemde formulieren van een
heid samengevat, is zowel de ambtsdrager als het gemeentelid in leer en leven 
gebonden. Zo wordt op de synode van 2 februari 1580 over de pastoor van 
Baarloo en Blokzijl'", die 'die lere annempt und dieselve qualick belefft', 
door de classis VoUenhove advies gevraagd. De classis zal de pastoor ontbie
den 'und sien ob sie hom torechte konnen brengen'. Mocht dit niet baten, dan 
zal men zich in deze zaak op de eerstvolgende synode kunnen beroepen. Ook 
inzake gemeenteleden die zich misgaan, worden al op de eerste vergadering 

113 Particuliere synode Gelderland 31 mei 3 juni 1580, art 3 
114 In deze artikelen is sprake van 'het formulaer, achter in den Catechismo gesat' en 'het lange 
formulaer, in den Catechismo beschreven' 
115 De calvinistische predikant Jan Arentsz bijvoorbeeld, beaamde de Augsburgse Confessie 
openlijk Zie mijn 'Verzaemelaer van een onroomsche kerk in Hollandt', 181-183 
116 Door de 'liefhebbern des Gotlicken Woerdes van der Ausburgscher Confession binnen De
venter' wordt hiertoe op 19 april 1580 bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend Zij vra
gen of 'van die Roemsche Catholijke unnd Reformierde Religie mitzgaders die van der Confes-
sionnenn van Ausborgh elck in die sijne vrij und vranck solde moegen bhjvenn' Hofmann, 'De
venter, in de tweede helft der 16e eeuw en daarna', 373, 376 
117 'Hoe men handlen sal mit dem pastor Barloe und Blocksijll' Baarloo was een kapel onder de 
parochie van VoUenhove Acta visitatioms, 142, Index achter de 'Acta Overijsselse Synode 1581', 
176. 
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van 22 september adviezen ingewonnen door plaatselijke kerken. Uit de lid-
matenlijst van de kerk te Kampen is eveneens duidelijk dat de avondmaalge-
meenschap met Christus en met elkaar door de kerkelijke tucht beschermd 
wordt. Uit een kanttekening aan het begin van de lijst blijkt echter ook dat niet 
alle avondmaalgangers zich willen onderwerpen aan dit kerkelijk vermaan: 
'daer een O vorstaet de synt rebel off absent'. Onduidelijk blijft hierbij echter 
in welke gevallen het om verhuizing en in welke het om ongehoorzaamheid in 
de vorm van een onttrekking gaat. In slechts één geval is die duidelijkheid er 
wel: bij dat van Peter Jansz., een weversgezel die zich 2 augustus 1579 bij de 
gemeente gevoegd heeft. Achter zijn naam staat de toevoeging 'af f gevallen'. 
Een aantekening bij soldaat Arent Snijder van Coesfelt 'sijdt bij een ander 
wijff' wijst ook op achterliggend ambtelijk vermaan. Aan de synode van 
Overijssel wordt in 1580 door de synode van Gelderland van 31 mei-3 juni in 
een zaak uit de kerk te Kampen advies gegeven. Het betreft de kerkelijke hou
ding tegenover een heimelijk gesloten huwelijk van twee gemeenteleden."* De 
kerk te Kampen ontvangt in zaken van opzicht en tucht steun van het kerkver
band. Zo werd in huwelij kskwesties door de vergadering van 22 september al 
een aantal besluiten en adviezen aan de kerken gegeven (artikelen 16 en 17). 
Ook de gecombineerde synode van 19 en 20 januari 1580 deed dit (artikel 20). 
Reeds vanaf de eerste vergadering van het Overijsselse kerkverband functio
neert een uitgewerkt systeem van opzicht en tucht. '" 

Het uitoefenen van opzicht en tucht veronderstelt in de plaatselijke kerk de 
aanwezigheid van een kerkeraad. Op de vergadering van 22 september waren 
predikanten en ouderlingen uit diverse kerken, ook uit Kampen, aanwezig. 
Tot de kerkeraad ter plaatse behoren naast de predikanten Holstech en Sande-
rus Theodorus op dat moment een onbekend aantal ouderlingen, van wie de 
namen niet zijn te achterhalen. De eerst bekende ouderling is Aelt Craen. 
Reeds diverse malen kwamen we zijn naam in de kerkelijke en politieke ver
wikkelingen tegen.'^*' 
Hij wordt door de Overijsselse kerken afgevaardigd naar de Middelburgse sy
node van 1581, waar zijn naam in de acta genoteerd staat als: 'Mr. Aert Crane 

118 'Aengaende die heimliche trouwe deren van Campen, als Johan Henrickzen und Swaentgens 
ter Borchart' Over de kwestie is tussen kerk en stadhuis correspondentie geweest De magistraat 
heeft een standpunt ingenomen De zaak heeft tot op de Overijsselse synode gediend, waarna ad
vies van de Gelderse synode is ingewonnen Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, IV, 16 
119 De gebruikte terminologie in de Acta van de vergadering van 22 september 1579 maakt dit 
duidelijk 'dat zulcke niet toegelaten worden', 'zal men alle middelen van vermaeninghe gebruyc-
ken', 'nyet openbaer maecke 't welck heymelijck is', 'daervan geen argenisse op der gemeente 
koeme', 'haere schuldt van haere naelaeticheyt bekennen', 'nae voorgaende straffinghe', 'tot die 
excommunicatie gaen' 
120 Zijn naam komt voor onder het rekest van 1578 Hij behoorde tot de acht doleanten die op 1 
maart bestuurlijke vernieuwing verzochten, hij was als een van de vier op de buitengewone land
dag van 6 april met bestuurlijke en kerkelijke eisen aanwezig Zijn naam komt voor op de lidma-
tenlijst bij de viering van het Heilig Avondmaal op 27 december 1579 Hij heeft zitting in de nieu
we gezworen gemeente (mei 1579/1580) 
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(Campen) Senior (ouderling)'. Wanneer hij ouderling werd, is onbekend.'^' 
Van ouderlingen is misschien al op 28 juni 1579 in artikel 4 van de Religievrede 
sprake: 'Dat die van die gereformierde religie hoer predicanten ende ministers 
den Magistraeth deser stadt sullen presentieren'. Evenzo in artikel 8: 'mitsga
ders die predicanten ende ministers'.'" Nu veronderstelt de bediening van het 
eerste avondmaal op Paasdag, 20 april, 1579 echter een ambtelijk geleide ge
meente. Het voornemen tot sacramentsbediening was reeds in het rekest van 
eind augustus/begin september 1578 aanwezig: 'hooren ende celebreren die 
godlicke diensten alse predicatien, bedinghen, sangen, doopsels, nachtmae-
len'. Op de landdag van 24 augustus 1578 werd het bericht doorgegeven dat di
verse personen in de Heilige-Geestkerk hun kind begeerden te laten dopen. 
Wanneer dit voornemen in praktijk gebracht werd, is onbekend. De conclusie 
is dan ook dat de kerkeraad mogelijk al kort na eind augustus 1578 en zeker 
voor 20 april 1579 werd verkozen. Over de wijze waarop deze eerste verkiezing 
kan zijn verlopen, geeft de kerkverbandelijke vergadering van 22 september 
1579 inlichtingen. Daar wordt het recht van 'denominatie' aan de kerkeraad 
toegeschreven, te weten 'op te werpen ende te denomineren die men meinth 
profijtelijck te zijn tot regieringhe der kercken'. Maar voor de eerste keer zal, 
om moeite te voorkomen, dit recht aan de gemeente worden gegund: 'voor die 
eerste reyse in 't beginsel van die beslooten gemeente, 't welck jus anders die 
kerckenraet ordentlijck verkooren toekomt te doen [...] ende dat om vele in-
convenienten te vermijden'. 

Op de verkozen ouderlingen en de beide predikanten rustte grote verant
woordelijkheid. In deze eerste fase van gemeenteopbouw moesten zij op tal 
van punten aan de gemeente leiding geven. Bij deze taak hebben zij in het 
kerkverband steun gezocht en verkregen. 

Deze steun geldt ook de diakenen. Niet allereerst in de vorm van schenking 
van het bedrag aan stuivers waarmee laatkomers op een synode beboet worden 
'thot behoef f der armen der gemeinten dar dat synodus gehalden wert' . '" 
Maar vooral in de bewaking van het recht van kerkelijke armenzorg. Reeds op 
de eerste kerkverbandelij ke vergadering van 22 september 1579 blijkt dat te
genover de overheid het recht op kerkelijke verkiezing van diakenen verdedigd 
moet worden.'^'' Aan de afgevaardigden van Deventer wordt geadviseerd de 
magistraat te verzoeken om de kerk 'haere gerechticheyt' in de verkiezing van 
diakenen te willen laten. Verder wordt het algemene besluit genomen, dat men 
er in in de toekomst goed op bedacht zal zijn dat de dienst der diakenen 'uuyt 
der gemeynte nyet genoemen worde'. Op de vraag of de diakenen de aalmoe-

121 Acta van de Nederlandsche Synoden, 359. 
122 De ouderlingen hier dan aangeduid als ministers Zeker is dit echter niet, omdat binnen de 
parallelle tekst van Deventer sprake is van 'seine predicanten offte ministers'. In die zin opgevat 
verbindt 'ende' twee equivalenten 
123 'Acta Overijsselse synode 1580', art. 1. 
124 'Der van Deventer aengaende die verkiesinghe der diaconen, daarin zie van die magistral ver
hindert werdt'. 'Acta Overijsselse synode 1579', art. 4. 
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zen zonder toestemming van predikanten en ouderlingen buiten de gemeenten 
uitdelen mogen wordt op 2 februari 1580 'geantwort simpliciter nein ob eine'. 
Al sluit dit 'ten ene male nee' uitdeling buiten de eigen gemeente zeker niet uit, 
de eigenheid van het christelijk diakenschap mag door een stadsbestuur of 
door ongecontroleerd geven aan stadsarmen in het algemeen, niet in gevaar 
worden gebracht. De diakenen, zo is men van oordeel, hebben rond de avond
maalstafel een kerkelijk ambt en uitholling van dit kerkelijk ambt brengt bin
nen de avondmaalsgemeenschap de dienst der barmhartigheid in gevaar. Aan 
tafel zitten naast weigestelden immers ook armen aan. Aan de hand van de lid-
matenlijst, met aanvulling vanuit de rekestlijst, werd reeds een globale beoor
deling van de maatschappelijke en economische positie van de gemeenteleden 
gegeven. De meeste gemeenteleden moeten tot de economisch zwakkeren wor
den gerekend, al zijn er ook weigestelden. Het streven de verschillen in stand 
en ontwikkeling binnen de geloofsgemeenschap te overbruggen, zal van de 
diakenen inzet hebben gevraagd. Verschillen in welstand binnen dezelfde 
stand riepen binnen de Overijsselse kerken vragen op. Dit blijkt uit het ant
woord op een vraag die tijdens de vergadering van 22 september 1579 gesteld 
werd: Wat moest men doen met degenen 'die naer hoere staet in kleedinghe 
gaen, daer vele curiose [bezorgde, preciese] menschen [zich] aen stooten'? De 
kerken keurden dit lopen in wat duurdere kleding dan op grond van eigen 
stand door een aantal kerkleden verwacht werd, op zichzelf niet af. Mits niet 
met een houding van hoogmoed gedragen, kon hierover geen afkeuring wor
den geuit, 'naedemael goldt, silver gaven Godes zijn, die een iegelijck in zijn 
staet met danckbaerheyt tegen Gott gebruycken mach'. De kerkleden kregen 
geen regel voorgeschreven 'woe zij gaen zullen'.'" Behalve armen behoorden 
tot de gemeente die de gedachtenis van Christus' dood vierde, ook weduwen 
en gehandicapten, alleenstaanden en bejaarden.'^' Ook voor hen moest het 
eten en drinken een vrolijk-zijn voor Gods aangezicht betekenen. 

Ten aanzien van de liturgie wordt op de vergadering van 22 september al 
naar eenheid gestreefd. Deze eendracht van en in het kerkverband wordt de 
daarop volgende vergaderingen verder tot uitdrukking gebracht. 

In aansluiting bij Dordrecht 1578, artikel 23, distantieert men zich van de 
roomse feestkalender: 'dat men bij den artyckel blijven zal, die festdagen na-
laeten, doch die festa des Heeren onderholden, ende onder die oock mede den 
dach van die besnijdinghe ofte Nieuwjaer ende Hemmelvaertsdach, want men 

125 Het antwoord van de kerken is geheel conform Calvijn, Institutie, III, 19. 7 e v , waar het ge
bruik van eenvoudige of meer luxe kleding binnen dezelfde stand als een middelmatige zaak tot de 
christelijke vrijheid wordt gerekend. 
126 Gehandicapte Jan Gerritsz. 'op de krucken' bijvoorbeeld en mogelijk Toenisken uit het Hei-
lige-Geestgasthuis; de weduwe van Hendrik van Raels, Metken weduwe van Hendriksz.; Anna 
weduwe van Johan de bakker; Lyzabeth Reiners, weduwe van Dirk Hendriksz ; ook aan bejaar
den moest worden gedacht, zoals aan 'olde Juffer Van Echten'; kwetsbaar zijn ook vrouwen die 
zich alleen of met hun kinderen, maar zonder man bij de Gereformeerde Kerk hebben gevoegd. 
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die zonder argenisse nyet af f stellen kan' . '" Men onderhoudt ook in de kerk te 
Kampen, geen tweede kerkelijke feestdagen. 

Ter plaatse vindt op de ene Paasdag altijd avondmaalsviering plaats. Dit ge
beurt ook wel op de Pinksterdag, de Kerstdag en Nieuwjaarsdag.'^* In de fre-
kwentie van viering sluit de kerk te Kampen zich aanvankelijk minder bij Dor
drecht 1578 aan dan binnen het gewest was afgesproken. De Synode van Dor
drecht, artikel 21, liet de kerken onder het kruis nog vrij, terwijl voor de geor
dende kerken zoveel mogelijk tweemaandelijkse viering werd nagestreefd. De 
vergadering van de Overijsselse kerken laat op 22 september 1579 viering om 
de twee of drie maanden vrij, maar de kerk te Kampen houdt tot 1584 viering 
om de vier maanden aan.'^' Kennelijk beleeft men in het uitzetten van een ge
meenschappelijke lijn de frekwentie van de avondmaalsviering als een middel
matige zaak. 

In de uitdeling van het avondmaal aan langdurig zieken op het tijdstip dat er 
in de kerk avondmaal bediend wordt, heeft Overijssel een eigen standpunt, dat 
op 22 september 1579 als volgt wordt omschreven: Ziekencommunie is geoor
loofd, omdat het in de apostolische kerk ook plaatsvond, omdat het tot bijzon
dere versterking en troost van de zieken is en omdat door ziekte van het lichaam 
de tegenwoordigheid bij de gemeente met de geest niet verhinderd is. Wel moet 
volgens de vergadering hierbij terughoudendheid worden betracht. Zo moet 
het verzoek uitgaan van de zieke zelf. De dienaar moet proberen de zieke van 
private communie te weerhouden. Als deze daar echter niet van terug te houden 
is, mag tot private communie worden overgegaan, rekening houdend met diens 
zwakheid. Dat ook predikant Holstech hiertoe al in de jaren 1566/1567 van het 
Kamper stadsbestuur toestemming had, laat zien hoe te Kampen over deze 
kwestie waarschijnlijk nog steeds werd gedacht. Op de gecombineerde synode 
van 19 en 20 januari 1580 komt de ziekencommunie opnieuw aan de orde, 
waarbij duidelijk een meer gereserveerde opstelling dan op 22 september 1579 
ingenomen wordt. Werd toen de private communie op aandringen van de zieke 
nog getolereerd, nu mag het avondmaal aan zieken thuis in geen enkele ge
meente meer worden bediend voor hierover op de generale synode een besluit 
genomen is. Men acht het gebruik 'geveerlich [...] ende oock in gienen kercken 
deser Nederlanden tot noch toe [...] gebruickt'. Middelburg 1581 beantwoordt 
de vraag van Overijssel, Gelderland en Wesel hierover ontkennend."" De plaat-

127 'Acta Overijsselse synode 1579', art. 15 
128 Over 1579-1584: Paasdag 1579, 1580, 1582, 1584 Op Pinksterdag 1583, op Nieuwjaarsdag 
1584, opKersdag 1584. 
129 Volgens de lidmatenlijst vindt de viering plaats op Pasen, 2 augustus en 27 december 1579; op 
Pasen, 14 augustus en 22 december 1580; op 26 maart, 6 juli en zondag voor Kerst 1581; op Pa
sen, 15 juli en 21 oktober 1582; op 27 januari, 19 mei [Pinksteren], 8 september 1583; op 1 janua
ri, op Pasen, 15 augustus en Kerst 1584. Voorkeur gaat uit naar viering op of rond Pasen, Kersten 
in de zomermaanden juli-september 
130 'Is gheandwoordt, neen, ende dat men de sacramenten met uutrechten sal dan in de ghemee-
ne versamelynghe, ter plaetse daer de ghemeente ordinairlick t' saemen comt' Acta van de Neder-
landsche Synoden, 422, 445. 
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selijke kerk en de kerken in dit gewest hebben via deze zaak vanuit het kerkver
band over bepaalde risico's en over herkenbare eenheid in de liturgie iets ge
leerd. 

Waar het gereformeerde karakter van de avondmaalsviering tegenover 
rooms-katholieke opvattingen moest worden bewaakt, waren de kerken m het 
gewest paraat. Zo sluit de synode van 2 februari 1580 zich aan bij de door Dor
drecht 1578 voorgeschreven instellingswoorden uit 1 Corinthe 10:16 om 'den 
schijn van die consecratie tho vermijden'. Ook de toevoeging van het 'Nempt, 
eth, gedenckt etc.' wordt overgenomen, om daarmee aan de communicanten, 
zolang deze aan tafel zitten, het karakter van het avondmaal als gedachtenis-
maal in te scherpen. Het eenmalig of bij iedere tafel reciteren, staat de kerken 
in Overijssel vrij. 

Door de kerken in het gewest wordt de gereformeerde eredienst niet enkel 
tegen invloed van rooms-katholieke zijde beschermd. Ook tegen lutherse cere
moniën vindt afbakening plaats. Al op de eerste kerkverbandelijke vergade
ring van 22 september 1579 is dit het geval. Want Henrico, dienaar te Zwolle, 
zo wordt besloten, zal niet enkel worden onderzocht 'in de voornaemste arti-
culen der leere, die tusschen den Lutheranen ende ons gecontroviertiert wor
den', maar 'oock van den ceremoniën, als die daer reyn ende suyver in is'. 

Op diezelfde vergadering wordt ook grotere eenheid in de f/ooppraktijk be
pleit: 'Het is voor raetsam ende zeer goet ingezien, dat men in alle plaetsen 
ende kercken eenderley maniere van die ceremoniën des doops' onderhouden 
zal. Drie keer besprengen wordt voorgestaan."' De gecombineerde synode van 
19 en 20 januari 1580 vindt het raadzaam in de steden, waar veel kinderen ten 
doop worden gehouden, het korte formulier te gebruiken.'" Dit om 'die ge-
meine toehoerer' niet te lang op te houden en zoveel mogelijk in de kerk te 
houden. Hier wordt rekening gehouden met degenen die nog geen lidmaten 
van de Gereformeerde Kerk zijn, maar wel toehoorders, de zogenaamde lief
hebbers. Maar op de dorpen, waar weinig kinderen ten doop worden gehou
den, zal het lange doopformulier 'in den Catechismo' beschreven, worden ge
bruikt. Op deze wijze wordt aan het besluit van Dordrecht 1578, artikel 62 
vorm gegeven. Dit artikel stond eenheid in het onderwijs inzake de leer van de 
doop voor door middel van het gebruik van het doopformulier.'" 

131 'Insonderheyt in 3 mael te besprmghen zal onderholden'; een ritueel corresponderend met de 
delen van de trinitarische formule, waarover Dordrecht 1578 zich niet nadrukkelijk uitsprak 
Dordrecht 1574 streefde naar uniformiteit in de vorm van een keer besprengen, maar verdroeg 
drie keer vooralsnog Acta van deNederlandsche Synoden, 145, artikel 65 Emden 1571 het een of 
drie keer besprengen als middelmatige zaak, vrij. Acta van de Nederlandsche Synoden, 64, artikel 
19 
132 Dordrecht 1574 had van het formulier van Datheen, in het Gereformeerd Kerkboek achter de 
Catechismus geplaatst, een verkorte uitgave aan de kerken gegeven Acta van de Nederlandsche 
Synoden, 145, artikel 66 Deze verkorte uitgave, binnen Overijssel dus sinds 1580 in de steden in 
gebruik, is het ons bekende doopformulier. Trimp, Formulieren en Gebeden, 37. Trimp, De ge
meente en haar liturgie, 168 e.v. 
133 Acta van de Nederlandsche Synoden, 250. 
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de doopvragen, bestemd voor de vader en de getuigen, moeten de kerken zich 
houden. De doopvader zal voor de bediening van de doop eerst een bezoek 
brengen aan de predikant. Omdat hij voor de christlijke opvoeding persoon
lijk verantwoordelijk is, dient hij bij de doopvont persoonlijk aanwezig te 
zijn. Het natuurlijk ouderschap, door de 'geestelijke' peetouders bij de doop
vont in de Rooms-Katholieke Kerk in de schaduw gesteld, wordt weer naar vo
ren gehaald. De vraag of men ook zieke kinderen buiten de gemeentelijke sa
menkomst mag dopen, wordt om reden van superstitie ontkennend beant
woord. Van huisdoop wil de synode niet weten. 

De gedoopte jeugd moet in de christelijke leer worden onderwezen. De gere
formeerden te Kampen hebben aandacht voor het schoolonderwijs. Via de ge
combineerde synode van 19 en 20 januari 1580 zijn ze op de hoogte met wat de 
zusterkerken in Gelderland inzake het onderwijs voor ogen staat: De kerke-
raad van Arnhem zal zich tot de stadhouder, de Staten en de magistraat van 
Zutphen richten met het verzoek tot oprichting van een universiteit. En in de 
steden en dorpen dienen gereformeerde scholen te worden opgericht. De ker
ken daar zijn er op bedacht dat, nu de Religievrede van kracht is, de leer van 
het Evangelie de vrije loop zal worden gelaten. Dit wordt nader toegespitst op 
het onderwijs. Op geen enkele manier mogen de scholen, zover die er reeds 
zijn, worden gehinderd. Op de synode is een naamlijst van schoolmeesters en 
rectoren aanwezig. Het gereformeerde onderwijs is zo goed als maar mogelijk, 
in kaart gebracht. De afgevaardigden nemen van deze catalogus een uittreksel 
mee om aan de hand hiervan binnen de plaatselijke kerk verder te overleggen 
hoe het gereformeerde onderwijs verder kan worden versterkt en uitgebreid. 
Het onderwijzen in de Catechismus door schoolmeesters en rectoren wordt als 
vanzelfsprekend beschouwd. Over een rector die in zijn school de Catechismus 
niet leert, wordt het advies gegeven om na afloop van de lopende cursus een 
ander in zijn plaats te benoemen. En predikanten zien tot in Duitsland uit naar 
geschikte kandidaten ter vervulling van de vacature van een rector. 

Met deze ervaringen op de gecombineerde synode opgedaan, vergaderen op 
2 februari 1580 de Overijsselse kerken over het gereformeerde onderwijs. Men 
neemt een besluit aan de hand van het eerste artikel van Dordrecht 1578 waar
in staat, dat er overal scholen moeten worden opgericht waarin de kinderen 
niet enkel lezen, schrijven 'ende konsten' leren, maar ook 'voornemelick' on
derwezen worden in de Catechismus. Het gaat om scholen voor basisonder
wijs, waarbij het onderwijs in de christelijke leer zelfs als het voornaamste on
derdeel aangemerkt wordt. Dat onder leiding van de schoolmeester de gedoop
te jeugd ook in de kerkdienst verschijnt, is volgens het artikel van Dordrecht 
1578 eveneens wezenlijk. Het horen van het gepredikte Woord zowel als het 
onderwijs in de leer van de Schrift worden voor de jeugd van de kerk onmis
baar geacht. De particuliere synode van 2 februari 1578 neemt het besluit dat 
de afgevaardigden over de behandeling van dit artikel van Dordrecht aan hun 
kerkeraad zullen rapporteren, 'umb van den selven nerstelick gehandelt the 
worden den articel in 't werck gestelt te worden'. In iedere gemeente moet er 
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naar worden gestreefd, dat er gereformeerde scholen komen. Na afkondiging 
van de Religievrede dient de gewijzigde situatie voor het gereformeerde onder
wijs te worden benut: 'und dat des tho mer, diewijl dat na die religionsfrede 
beide exercitia frijgelaten sijn'.'^'* Uit de tekst van het rekest van 1578 bleek 
reeds, dat er te Kampen vanaf het begin voor gereformeerd onderwijs aan
dacht bestond. Rekestranten vroegen 'die frijheit [...] liberlick te mogen doen 
houden [...] scholen'. Zodra eind juni 1579 de Gereformeerde Kerk door aan
vaarding van de ReHgievrede voor wettig wordt verklaard, is er onder de kerk-
jeugd een gereformeerde schoolmeester werkzaam. Volgens de avondmaals-
lijst komt nog voor de tweede avondmaalsviering, op 2 augustus 1579, in de 
gemeente 'Jan Frederix, schoelmeister' binnen. Kort na de rapportage aan de 
kerkeraad door de afgevaardigden naar de Overijsselse synode van februari 
1580, blijkt opnieuw zorg voor het gereformeerde onderwijs: nog voor Pasen 
1580, 3 april, wordt een tweede schoolmeester benoemd, 'Meyster Jacob, 
schoelmeyster'. 

De schoolmeester laat de schoUeren psalmen leren. Schoolgaande kinderen 
gaan gemeentezang stimuleren. Want anders dan in de rooms-katholieke ere
dienst, gaat de schooljeugd met de gehele gemeente zingen.'^' Als deze in de 
Heilige-Geestkerk samenkomt, bespeelt de niet van stadswege bezoldigde or
ganist Gerrit Lucas het orgel."' Zijn spel houdt verband met de gereformeerde 
liturgie. Streefde Dordrecht 1578 naar wegneming van het orgel uit de ere
dienst'", de particuliere synode van Overijssel, 10 april 1581, laat gebruik van 
het orgel geheel over aan het oordeel van iedere gemeente. De gemeentezang 
heeft zowel uit psalmen als gezangen bestaan. Bijvoorbeeld voor de prediking 
het gezongen gebed van J. Utenhove, 'O Godt, der Du onse Vader bist', dat 
gereserveerd bleef voor de zondagse erediensten: 'Dat gebedt 'O Godt, die 
onse Vader bist, sal men in der weecken te singen naelaten."^* Gebruik van ge
zangen bij de kerken in Overijssel valt ook af te leiden uit het antwoord op een 
verzoek van de particuliere synode van 1581 aan de generale synode van Mid-

134 Acta van de Nederlandsche Synoden, 246 [Cap III, Van den Scholen, art 1) In een apart 
hoofdstuk werkt Dordrecht 1578 het gereformeerde standpunt ten aanzien van de scholen uit Er 
loopt een lijn van Wezel via Dordrecht 1578 naar de Overijsselse particuhere synode van 2 februa
ri 1580 en van daar naar de kerkeraad van Kampen, waar op nadrukkelijk besluit van de particu
liere synode door de afgevaardigden over het punt van de scholen moet worden gerapporteerd. 
135 Om aan de gemeentezang stuur te geven is in later tijd een voorzanger in functie in 1618, tij
dens moeiten rond remonstranten en contra-remonstranten, ontslaat het stadsbestuur de contra-
remonstrantse voorzanger van zijn verplichtingen in remonstranstrantse erediensten Moulin, 
Oorspronkelijke aanteekeningen betrekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente te Kampen 
m de jaren 1618 en 1619, 6,7 
136 Anders dan meester Jan en meester Willem uit de St Nicolaaskerk, kreeg deze gereformeerde 
organist pas achteraf een uitkering voor zijn begeleiding 'verackordiren mit Gerrit Luckessen or-
gelyst, voer datt hij de gantsse tijt gespuelt hadde so boven in de karcke ende in 't Hyllige Gyest'. 
OA 1332, fol 90, kerkmeestersrekeningen Bovenkerk, 1580 en 1581 
137 Acta van de Nederlandsche Synoden, 253 
138 Acta Overijsselse synode, 6 juni 1587 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 217. 
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delburg 1581: 'Dat eenighe selecte lofsangen uth den osterschen psalmboeken 
bij unsen psalmen sail laeten drucken'. Het antwoord van de generale synode 
hierop is: 'Dien van Overyssel is uut seker respect toegelaten eenige der lichste 
psalmen Davids, tot XII oft meer toe, besonder te drucken, ende daer by eeni
ge oostersche uutgelesen gesangen'."' 

Naast de zondagse erediensten wordt er, na het wegvallen van de roomse ge
tijden, een door-de-weeks avondgebed in de Gereformeerde Kerk te Kampen 
gehouden. Uit de stadsrekeningen over 1583 blijkt deze gewoonte: 'Item anno 
1583, op den 24 february, heb ick afgerekent met kaarsenmaker Helmick 
Jansz. [...] in den Broederkercke als men wintertijt het aventgebet prediget'."* 
Dordrecht 1578 had er inmiddels op gewezen, dat door deze avondgebeden de 
zondagse erediensten niet mochten worden verzuimd. Daarom moest het ge
bedskarakter van de avondgebeden gehandhaafd blijven. De synode atten
deerde ook op het risico dat door het avondgebed de eredienst binnen het ge
zin, 'het nootsakelick ghebruyck der huysgebeden' in gevaar kon worden ge
bracht."" De vergadering van Overijsselse kerken op 22 september 1579 laat 
het gebruik van de avondgebeden over aan het oordeel van de plaatselijke 
kerk. 

Voor het gebed in de eredienst in algemene zin gaf de gecombineerde synode 
van 19 en 20 januari 1580 aan, dat de formuliergebeden voor en na de predika
tie uit het Kerkboek van Datheen als richtlijn gelden. 

Met al deze regelingen leverde het kerkverband zonder twijfel al in de perio
de van de Religievrede een belangrijke bijdrage aan de gereformeerden te 
Kampen in de opbouw van hun plaatselijk kerkelijk leven. 

4. Wankel evenwicht na afkondiging van de officiële Religievrede: de 
ontwikkelingen van 28 juni 1579 tot maart 1580 

Met de afkondiging van de officiële Religievrede op 28 juni 1579 is er tussen 
de rooms-katholieken en de gereformeerden in Kampen een situatie van gods
dienstig evenwicht bereikt. Naarmate het jaar vordert, ontstaat echter in toe
nemende mate spanning. Zo zelfs dat in de herfst de Religievrede wankelt. De 
toestand escaleert in een crisis rond het Minderbroedersklooster. Deze crisis 
hangt onder meer samen met de politieke ontwikkeling na sluiting van de Unie 
van Utrecht op 23 januari van dat jaar. 

De Unie was gesloten zonder deelname van Overijssel. Oranje had al op 3 
mei zijn adhesie aan de Unie betuigd, op 13 juli volgt de adhesiebetuiging van 
stadhouder Rennenberg. Het gewest is echter op verzoening met de koning uit. 
De in het voorjaar begonnen Keulse vredehandel die tot in november zou du
ren, wordt hier met belangstelling gevolgd. Een deputatie uit Overijssel be-

139 Acta van de Nederlandsche Synoden, 372. 
140 OA 445, a.o.p. 
141 Acta der Nederlandsche Synoden, 248. 
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geeft zich 10 juli naar Keulen. De onderhandelaar van de noordelijke provin
cies, Albada, wordt verzocht 'alle vlijt an toe wenden, daermit men tot een 
guede vrede komme moege'.'''^ Terwijl te Keulen van mei tot september de on
derhandelingen steeds meer vastlopen, probeert Parma een wig te drijven tus
sen Overijssel en de verenigde gewesten. Op ernstige aandrang van stadhouder 
Rennenberg, in een schrijven van 5 augustus 1579 aan ridderschap en steden, 
sluit Overijssel zich toch bij de Unie aan."'^ De stadhouder waarschuwt dat de 
Generaliteit in groot gevaar is door 'verscheiden practiquen under verscheiden 
pretexten van vrede'. De stadhouder constateert dat deze praktijken 'oick da-
gelicks mer als oegenschijnlich bevinden in uw steden plaetze to gripen und 
mit seer secrett gedreven'. Hij wil dat de Staten alle actie tegen de Generaliteit 
verhinderen en dat personen die ze bedrijven dit belet wordt, omdat hierdoor 
in de Overijsselse steden 'ghene cleine commotie darvan te befruchten staen'. 
Als deze gevaarlijke ontwikkeling in de steden doorzet, zal het gewest 'gantz-
lich van die ander Uw naberprovincien affgefuedert' weer in het kamp van de 
Spaanse vijand komen. Met het voorbeeld van Mechelen voor ogen"" betekent 
dit werken aan de eigen ondergang. Behalve gewestelijke aansluiting bij de 
Nadere Unie, beveelt stadhouder Rennenberg ook aan, de staatse invloed in 
gewestelijke en stedelijke besturen zodanig te versterken, dat de vijand 'mit 
seine practiquen onder pretext van religie ofte Pacificatie ofte dergelijcke [...] 
van de anderen niet separeren' kan. Dat het verschil in religie binnen de steden 
van Overijssel door Parma wordt uitgebuit tot het meekrijgen van rooms-ka
tholieken op basis van de Pacificatie, acht de stadhouder een acute bedreiging 
voor het gewest: 'dese provincie (die voerseker in 't uterstepencuUh) heel ofte 
eindeel solde moegen verloren gaen'.^^^ Toch wordt op 24 augustus een plan 
tot een afzonderlijke, gewestelijke vrede met Parma op de landdag besproken. 
Wel wordt door het gewest op 13 september in de vorm van een aantekening 
bij de Vredesartikelen de koning op het punt van de religie gevraagd 'dat Sijn. 
Mat. genedighst believe [...] die exercitie van der gereformeerde religie [...] te 
tolerieren ter tijt bij advuys van Generale Staten anders daerinne sal versien', 
maar het recht van de gereformeerden op eigen kerken blijft op het standpunt 
van de gewestelijke Staten een zaak waarover te onderhandelen valt.'"^ Als het 

142 OA2516, fol 259. De gegevens over Overijssel en de Unie: Ovenjsselsche Plakkaten/ijst, 54, 
no 139 en 142. 
143 Maar tot officiële ondertekening van het Unie-verdrag is het gewest Overijssel nooit overge
gaan. 
144 Vanuit het rooms-katholieke deel der burgerij werd Mechelen op 29 mei 1579 aan Parma uit
geleverd De Pater, Geschiedenis van Nederland, 111, 264. 
145 Ovenjsselsche Plakkatenhjst, 54, no. 144; OA 97, schrijven van stadhouder Rennenberg 
aan ridderschap en steden, 5 augustus 1579 Zijn brief heeft hij 'hochdnngender noot' geschre
ven. 
146 OA 2517, fol. 43, 13 september 1579; Reitsma, Centrifugal and centripetal forces, 189. 'the 
right of the Calvinists to have their own churches was essentially a negotiable item for the peace 
conference which the leaders in te States of Overijssel envisioned in 1579'. 
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Parma in de tweede helft 1579 uiteindelijk toch niet lukt een vrede met het ge

west tot stand te brengen, polariseren binnen Kampen de verhoudingen tussen 
roomskatholieken en gereformeerden. 

Kort voor 18 september begeeft zich een deputatie van gereformeerden naar 
de stadhouder. Ze delen hem mee, dat ze in de nabije toekomst binnen Kam

pen onrust vrezen. De gereformeerden willen bijtijds garantie, dat door het 
binnenkomen van de bootsgezellen  die naar gewoonte tegen het aanbreken 
van de wintertijd spoedig weer naar de Kamper thuishaven terug zullen ke

ren  het godsdienstig evenwicht niet zal worden verstoord. Een groot aantal 
van de bootsgezellen had immers wegens absentie in juni de Religievrede (nog) 
met ondertekend.'■*' De gereformeerden zijn bang, dat één van beide partijen 
de overhand zal krijgen. Dat zou tot ongeregeldheden kunnen leiden. Ze ver

zoeken de stadhouder tijdig voorzieningen te treffen.'"* Ze stellen hem voor 
dat hij een commissaris binnen de stad zal installeren die op stipte naleving van 
de Religievrede toe zal zien. Volgens het verslag van een ontmoeting van een 
van de borgen"", de drost van Vollenhove Johan Sloet, met de afgevaardigden 
van het stadsbestuur Arent toe Boecop en Coenraedt van der Vecht willen de 
gereformeerden de officieel overeengekomen Religievrede immers als volgt ge

waarborgd zien: 'dat die gereformierde ghien garnison en begeerden, dan het 
scheen, dat hoere meninge wel solde sijn, een hooft daer inne te moegen heb

ben, als telckens eenen van den burgen, om die voervallende differentien to 
beter toe entscheiden, ende die eene partie nyet meer als die ander to favorize

ren'.'^" Deputaten van het stadsbestuur daarentegen verklaren op de landdag 

147 'Dat die gedeputeerde der gereformeerde religie [ ] oick onlanx bij sijn Gen[ade] gewest we

ren, onder anderen angevende, dat sie beducht weren, dat soe wanneer die bootzgesellen wederom 
tegens de winter to huys gekomen sollen sijn, eenich ongemack solde moegen geboeren, uth dien, 
dat die eene oft die ander die overhant hielde, derhalve noedich daerinne to versyen, doch begeer

den overall ghien garnison inder stadt te hebben' OA2517,fol 51 Verslag op de landdag van de 
vier borgen voor Kampen, te weten de drost van Salland, de drost van Vollenhove, Johan van 
Voorst en Robert van Itersum, 18 sept 1579 'Die onordoninge, daer men [ = de naar de stad

houder deputerende gereformeerden] voer besorcht was, sonderhnge van den die de vorscreven 
articulen (als doemaels absent wesende) nyet besworen, noch die Religionsvrede hadden willen 
ondertekenen, onder deen dan voele waren' Opmerking van twee afgevaardigden van het stads

bestuur, Arent toe Boecop en Conraedt van der Vecht op 19 november 1579 tijdens een bezoek 
aan de stadhouder OA2517, fol 75,76 
In het vervolg van dit hoofdstuk komen de bootsgezellen met verder aan de orde, omdat hun rol 
in de ontwikkehngen die zich tegen de winter van 1579 binnen Kampen voordoen, uit de stukken 
met duidelijk wordt Overigens worden aan het eind van dit hoofdstuk bij de avondmaalsviering 
nog de namen vermeld van de vijf bootsgezellen die in de bewuste winter lidmaat van de Gerefor

meerde Kerk zijn geworden 
148 O A 2517, fol 51, landdagverslag van 18 september 1579 
149 Zie voor de borgen 242 
150 OA 2517, fol 51, 21 september 1579 De beide afgevaardigden van het stadsbestuur geven de 
drost van Vollenhove echter te kennen op het voorstel van gereformeerde zijde om telkens een der 
borgen voor toezichthouden in de stad te laten verblijven' 'der stadt nyet doenlick te sullen sijn 
soedanes in toe gaen' OA 2517, fol 52 
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van 19 september 'gantz nyet te weten van eenige oneenicheit' in de stad. Twee 
dagen later leggen de stadsdeputaten tegenover de drost van Vollenhove een
zelfde geruststellende verklaring af. De vrees van de gereformeerden is volgens 
hen ongegrond. Op de landdag van 23 september wordt deze ontkenning nog 
eens herhaald.'" De afgevaardigden van het stadsbestuur zijn bovendien niet 
te spreken over het feit dat de gereformeerden bijna op iedere vergadering van 
de landdag met een eigen deputatie aanwezig zijn. Dit afvaardigen van gere
formeerde zijde is een duidelijk signaal, dat in het najaar van 1579 hun ver
trouwen in het stadsbestuur niet erg groot meer is. In de context van het stag
neren van de Keulse Vredehandel en het diplomatieke streven van Parma bin
nen het gewest is dit kritisch volgen van het stadsbestuur te begrijpen. 

Verklaarde de stadsdeputatie op 23 september nog dat er niets aan de hand 
was, korte tijd later blijkt dit spreken veel te optimistisch te zijn geweest. Op 
de landdag van 9 november wordt verslag gedaan van ernstige ongeregeldhe
den die zich in de maand oktober hebben voorgedaan.'" Op vrijdag 13 okto
ber hebben 'etlicke' in het klooster en de kerk van de Minderbroeders beelden 
stukgeslagen. Naast mogelijke raddraaiers moeten dit personen met sympathie 
voor de gereformeerde religie zijn geweest. Er was echter geen sprake van een 
georganiseerde groep. Zowel de gewestelijke Staten als het stadsbestuur delen 
mondeling en schriftelijk aan de stadhouder mee: 'Die articulen [...] nyet inge
broken, als alleene bij private personen geschiet'.'" Een weinig toeschietelijke 
houding van het stadsbestuur had de gereformeerden sterk geïrriteerd. De 
raad en gezworen gemeente hadden namelijk op 13 oktober een verzoek om 
verbetering van het traktement van de gereformeerde predikanten afgewezen. 
De Gereformeerden konden namelijk op basis van de Religievrede voor hun 
officieel gepresenteerde en door het stadsbestuur aangenomen predikanten 
een uitkering verlangen gelijkwaardig aan die van de rooms-katholieke pas
toor. Het stadsbestuur, geheel op de hoogte van de vrees die er onder de gere
formeerden leefde voor het 'favoriseren' van 'die eene partie [...] meer als die 
andere', reageerde op het verzoek tot gelijkwaardige traktementsuitkering 
niettemin afwijzend. Door de houding van het stadsbestuur ontstond grote 
spanning. Eerst toen men op het stadhuis vernam dat er mogelijk 'eenige on-
ordeninge gepractizeert zouden worden', werd een raadscommissie afgevaar
digd 'om mit den voerneemsten der gereformeerde religie te spreken'. Van hen 
vernamen ze, dat mogelijke onrust wel eens zou kunnen samenhangen met het 
feit, dat hun 'predicanten ghien genoechsam onderholt van den stadt gegeven 
worde'."" De ongelijkwaardige traktementsuitkering werd als een on-

151 OA 2517, fol. 55, 21 en 23 september 1579. 
152 OA 2517, fol. 66, 67, 9 november 1579. 
153 OA 2517, fol. 66, brief van ridderschap en steden aan de stadhouder, 10 november 1579: 'te-
gens de articulen [...] nyet gedaen'; OA 2517, fol. 74, gelijksoortige mededeling van de stadsdepu
taten. 
154 O A 2517, fol. 74; volgens mededeling van een deputatie van het stadsbestuur aan de stadhou
der, 17 november 1579. 
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rechtvaardigheid gevoeld. Binnen het stadsbestuur volgde hierop beraad. Uit
eindelijk werd besloten dat de burgemeesters en enkele raadsleden zouden 
worden gecommitteerd om over de kwestie met de afgevaardigden 'der voer-
seiden religie' verder te spreken. Terwijl de raad met de gereformeerden in on
derhandeling was, 'weren etlicke in 't Minrebroderscloester ende -kercke inge
vallen'. Een aantal gereformeerden is dus onder een onrechtvaardig aange
voelde praktizering van de officieel overeengekomen Religievrede, tot eigen
machtig optreden overgegaan. Door leidinggevende gereformeerden echter 
werd in de zeer gespannen situatie verantwoord opgetreden: Zo heeft de gere
formeerde hopman van de burgerwacht Rutger Hudde weten te voorkomen 
dat er nog meer vernielingen werden aangericht: 'weren ethcke in 't Minrebro
derscloester ende -kercke ingevallen ende hadden die beelden ende anders in 
stucken geslagen, doch dat sulx durch [...] den hopman Hudde (die 't sijn 
wachte was) [...] voorts gesteuret'. Ook de gereformeerde hopman Jan Jansz. 
en het gereformeerde magistraatslid Hendrik Kistenmaker hebben verdere es
calatie helpen voorkomen.'" 

Dat het klooster werd binnendrongen, er vernielingen werden aangericht, 
moet trouwe aanhangers van de Rooms-Katholieke Kerk hebben geschokt en 
verbitterd. Het heeft een aantal rooms-katholieken tot eveneens godsdienstig 
en politiek radicalisme verleid. De dag na het gewelddadig optreden tegen de 
Minderbroeders zijn tientallen rooms-katholieken 'deur heimelick aenstiften 
sommiger Raetspersonen in de groote Kercke' bijeen gekomen. De aanwezi
gen besloten om enige tijd later in het Minderbroedersklooster zelf samen te 
komen. Dit gebeurde op zondag 25 en maandag 26 oktober. Een aantal van de 
meer dan 150 aanwezigen in het klooster heeft vervolgens zoveel zitten drin
ken, dat zij dronken geworden 'in 't uthgaen van daer met etlicken van de ge-
reformierde religie hantgemeng geworden weren, daerover vier personen ge-
wondet ende eener gestorven'.'^^ Deze dronkenschap binnen het convent 
wordt in het verslag van het stadsbestuur als escalerende factor naar voren ge
schoven: 'belangende die emporinge binnen deselve stadt geboert vermits etlic
ke droncken personen mit malckanderen hantgemeen geworden weren ende 
daerover die burgeren sich in den wapenen ergeven'.'" In de verslaggeving van 

155 OA 2517, fol 74: Het gegeven over Rutger Hudde in een mededeling van het stadsbestuur aan 
de stadhouder op 17 november 1579. Het gegeven over Hendrik Kistenmaker en Jan Jansz in de 
Memorien van Fresinga, 171' 'ende was geschapen datter grootte bloetstorting geschiet soude heb
ben, doch is lestlick de saecke deur den Borgemeester Hendrick Kistemaecker, Jan Jansen, ende 
andere middelers alsoo geshchtet, dat de Gereformeerde om vredes wille, soo sy seiden, geweken 
ende heur vordel overgegeven hebben; midts tot heure versekering gyselers mede nemende'. 
156 Verslag van een ontmoeting tussen afgevaardigden van de gewestelijke Staten en van het stads
bestuur met de stadhouder. OA 2517, fol 69, 13 november 1579; OA 452, 13 november 1479 
157 OA 2517, fol, 72-76, 17 november 1579 Velthuysen, 'De invoering der Hervorming en de we
deropleving van het Kathohcisme', 172, verzwijgt het element van dronkenschap binnen de kloos
termuren geheel. Hij benadrukt dat de gardiaan van het convent bij zijn vertrek uit Kampen een 
getuigschrift meekreeg waarin het stadsbestuur hem omschrijft als een 'goet predikant, van goe
der leringhe duechtliken leven ende conversatie'. Nu is het verlenen van een dergelijk getuigschrift 
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de magistraat aan de stadhouder wordt echter het ware karakter van wat er is 
voorgevallen, versluierd. Achter het gebeuren stak volgens Fresinga'^* heel wat 
meer dan dronkenschap. Terwijl door de monniken de kloosterklok werd ge
luid''', verzamelden zich van alle kanten rooms-katholieke burgers bij het 
schuttersvaandel van de bewapende hopman Gerrit toe Boecop.'*" Samen met 
de ongeveer 150 personen die in het geheim eveneens bewapend, uit het kloos
ter tevoorschijn kwamen, vielen zij vervolgens gereformeerde schutters onder 
het vaandel van hopman Jan Jansz. aan. De laatsten waren voor het raadhuis 
samengetrokken en hadden zich achter enkele wagens verschanst. In het 
straatgevecht dat volgde, vielen gewonden en een dode. '" Het Minderbroe-
dersklooster functioneerde dus als actiecentrum vanwaaruit, met gebruikma
king van wapengeweld en met inschakeling van een deel van de burgerwacht, 
getracht werd de burgerij"'^ in de stad mee te krijgen. Dit wapengeweld was 
uitwerking van een vooropgezet plan. Ook het tijdstip waarop naar de wapens 
werd gegrepen, was bewust gekozen: 'Ende sy kondtschap hadden dat de 
wacht aen de [Schepen] Caemer niet sterck en was, ende dat 't vendel van Ge
rit te Bucup daer de meeste Catholicken onder waeren op de wacht trecken 
soude'. '" Het geheel droeg het karakter van een coup waarbij naast een deel 

van de zijde van het stadsbestuur op het standpunt van de Rehgievrede begnjpehjk De objectieve 
waarde ervan is echter betrekkehjk 
158 Over wat zich in de maand oktober rond de Minderbroeders heeft voorgedaan, geven de Me-
morien van 'Reinico Fresinga' belangrijke informatie Het verslag, een eigentijdse en betrouwba
re bron, vraagt door de vermelding van diverse details extra aandacht Het werk dat zich op de ja
ren 1576-1582 richt, is volgens Postema, 'Johan vanden Corput (1542 1611) schrijver van Fresin-
ga's 'Memorien', 366, 'daarom zo bij uitstek bruikbaar, omdat het zoveel "inside information" 
geeft' Postema maakt duidelijk dat 'Fresinga' nooit heeft bestaan, maar dat het een schuilnaam 
was voor Johan van den Corput, kapitein van een compagnie staatse voetknechten Hij wijst er 
op, dat de auteur waardering voor Rennenberg had, zowel om diens militair-technische als zede
lijke kwaliteiten De overgang naar Spaanse zijde beschreef Fresinga dan ook niet als het feno
meen 'verraad van Rennenberg' dat het later geworden is De schrijver richt zijn aandacht vooral 
op militaire gebeurtenissen, op de afval van Rennenberg en op het beleg van Steenwijk 'Met 
name voor de regionale geschiedenis hebben de Memorien evenwel tot op heden hun waarde be
houden De schrijver verstrekt namelijk veel informatie die elders niet gevonden kan worden' Dit 
laatste geldt volgens Postema niet enkel voor Steenwijk, maar voor het hele landschap VoUenho-
ve. 
159 Fresinga, Memorien, 170 'de Momcken oock metter clock storm slaende' 
160 De burgervendels waren in 1578 na aftocht van overste Polweiler en met de komst van Ren
nenberg opnieuw bewapend Op raadsbevel werd toen door Lucas Petersz. aan 'den hopman Ger
rit to Bocop en zijn vendrich zeven halve haecken ende een slachsweert' uit de raadskamer gege
ven OA22, 17 oktober 1578 
161 Brandt, in navolging van Fresinga, doet opgaaf van twee of drie dodelijke slachtoffers aan ie
dere kant Reitsma geeft aan dat 'approximately/;ve people lost their lives'. De archiefstukken 
zelf maken melding van een dode, al kan hier naar de stadhouder toe minimaliserend gesproken 
zijn. 
162 Het ging volgens raadsresolutie om 'ongeregeltheiden binnen Campen onder den burgeren 
geboert vanwegen der Minrebroeders'; om 'onlust soe onder den burgeren ontstanden was gewest 
vanwegen der Minrebroders' OA 22, fol 166, 167, 7 nov , IJ nov 1579 
163 Fresinga, Memorien, 170 
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van de burgerwacht ook leden van het stadsbestuur en mogelijk ook vreemden 
van buiten de stad betrokken waren.'** Een publicatie van 25 oktober - dus de 
dag voorafgaand aan het wapengeweld - geeft aanwijzing voor mogelijke be
trokkenheid van buitenaf: Houders van herbergen, burgers - 'ghiestlick ende 
werltlick' - moesten opgaaf doen van hun vreemde gasten en ook wie voor en
kele dagen familie van elders te logeren had, moest er voor instaan, 'dat van 
den selvigen [...] der stadt ghien onlust ontstaen sail ' . '" Hopman van de bur
gerwacht Jan Jansz. en wie zich onder zijn vaandel verzameld hadden, verde
digden het raadhuis. De mobilisering van het roomse deel der burgerij door 
klokluidende monniken en het wapengeweld vanuit een klooster dat met me
deweten van een aantal leden van het stadsbestuur en met ondersteuning van 
een gedeelte van de burgerwacht tot politiek actiecentrum was geworden, werd 
door leidinggevende gereformeerden beheerst ondervangen. Verenigd onder 
het vaandel van hopman Jan Jansz. werd, onder kalmering van de eigen ach
terban, door gereformeerden en andere staatsgezinden, de opstand gedempt. 
In deze samenwerking van gereformeerden met andere staatsgezinden werd 
voorkomen dat de stad werd overgebracht in het Spaanse kamp. Het vendel 
van hopman Jan Jansz. trok zich van het raadhuis terug met meeneming van 
een aantal gijzelaars. Dit laatste gebeurde om de eis kracht bij te zetten dat de 
Minderbroeders uit het klooster dienden te vertrekken. 

De magistraat verzoekt op 30 oktober de stadhouder om zo spoedig moge
lijk een ordonnantie inzake de Minderbroeders uit te vaardigen, 'alsoe etlicke 
maelen vanwegen der Minrebroeders alhier onder onsen burgeren onlust ent-
standen is'. Het stadsbestuur vreest zelfs, dat er 'een zware commotie errijsen' 
zal. De magistraat verzoekt daarom de Minderbroeders uit hun klooster te zet
ten en van een alimentatie te voorzien."' Vijf dagen later wordt dit verzoek 
herhaald.'*'' De magistraat die inlegering van een garnizoen wil voorkomen, 
doet alsof de zaak reeds is gesust."* Volgens de stadsdeputaten is alles weer 
rustig. Ook de landdag adviseert de stadhouder om de Minderbroeders de stad 
uit te zetten."' Een afvaardiging van het stadsbestuur en een deputatie van de 
gewestelijke Staten begeven zich met een instructie van die strekking naar de 
stadhouder.'™ In de instructie verklaart het stadsbestuur dat 'alle misgrepen 
ter cause der religie voer dese tijt geschiet, vergeten ende vergeven sollen sijn'. 

164 Toen de pogingen van Parma om in diplomatiek overleg binnen gewest en steden een over
gang naar Spaans kamp op niets uitliepen, gingen de spaansgezinden over tot het gebruik van ge
weld om Kampen (oktober 1579) [ ] in hun macht te krijgen. Reitsma, Centrifugal and centripe
tal forces, 143, 309. Deze baseert zich op de Memorien van Fresinga, die ten aanzien van het ge
beuren spreekt in politieke termen waarbij hij naast 'Gereformerde' endere 'Staetgesinnete' per
sonen onderscheidt tegen wie het geweld werd gebruikt 
165 OA243, fol 70v., 71. 
166 OA 226, fol. 231, 232, 30 oktober 1579. 
167 OA 226, fol 233, 234, 5 november 1579. 
168 OA 22, 7 november 1579, 
169 OA2517, 10 november 1579 
170 OA 2517, fol. 69, 13 november 1579; OA 452, 13 november 1479. 

279 



Voor de Minderbroeders is het na dit gebeuren een aflopende zaak. De bur
gerij blijkt over hun al of niet blijven zo verdeeld te zijn, dat er van hogerhand 
wel een besluit moet worden genomen."' Op 19 november geeft de stadhouder 
hun zaak over aan een commissie die naar bevind van zaken tot hun al of niet 
vertrekken besluiten zal. Op herhaalde aandrang stemt Rennenberg er in toe, 
dat de Mmderbroeders 'om vredelievens willen [...] hoer cloester verlaten'.'''^ 
De maatregel van uitzetting was dus geen straf- maar ordemaatregel van over
heidswege genomen ten aanzien van een stad die in een noodtoestand verkeer
de. Om deze ordemaatregel was door de stedelijke autoriteiten, stadswacht en 
vertegenwoordigers van de burgerij gevraagd. Gezamenlijk wilde men 'bij sijn 
Gen[ade] anholden dat sijn Gen[ade] geheven wille desse sake hartelicken te 
bewegen ende op 't aider spoedichtst daerinne toe ordineren, soe als sijn Ge-
n[ade] bevynden werde tot gemenen rust ende tranquilliteit der burgeren dien-
licxst toe wesen'. Behalve uitvoering van het besluit tot uitzetting eist de stad
houder stipte naleving van de in juni overeengekomen Religievrede.'" Hier
mee bevinden stedelijke overheid, burgerdeputatie, gewestelijke Staten en de 
stadhouder zich allen op één lijn. Minderbroeders die geen burger van Kam
pen zijn, moeten de stad verlaten. Zij worden elders, in een convent te Hasselt 
en in de kloosters Dickinge, Zwarte Water en Albergen, ondergebracht, in ie
der klooster twee. Als dit achttal op 2 december over de IJsselbrug verdwijnt, 
is voor hen een goede financiële regeling getroffen. De Minderbroeders die 
burger zijn, worden met een alimentatieregeling elders binnen de stad onder
gebracht. Van een berooid wegjagen van de Minderbroeders is geen sprake."'' 

De stadhouderlijke commissie besluit op 2 december 'dat men die kercke 
toesluyten solde'. Een deputatie van de gereformeerden verzoekt daarbij zo
wel het koor als de kerkdeuren van het gebouw te sluiten, tot er van hogerhand 
een besluit over verder gebruik van de kerkruimte zal zijn afgekomen. De af-

171 'Dat eenige burgeren die Minrebroderen begeerden to beholden, daertegensoverst eenige an
deren deselve Minrebroderen begeerden en wolden quijt wesen, daeruth de Ers IRaedt] besorch-
den, dat op 't punct van de Minrebroderen nyet gedisponiert zijnde, die burger ende ingesetenen 
der stadt Campen over malckanderen liggen, ende also ghienen vreden geholden solde kunnen 
wordem'. Deze mening wordt door de vier hoplieden en de veertien gedeputeerden van de gemene 
burgers gedeeld OA 2517, fol. 79. Dat het klimaat in de stad sinds het gevecht rond het klooster 
zeer gespannen was, blijkt bijvoorbeeld uit een voorval kort daarna, op 31 oktober, waarbij de ge
reformeerde staatsgezinde Hendrik ter Barchorst was betrokken. Het stadsbestuur deelt per pu
blicatie mee, dat 'desen nacht een geschryfft ten huyse Henricks ter Barchorst angeslaegen oft in-
gesteken is, streckende tot verweckinge van onlust onder den burgeren'. Het ging om een 'famose 
druwbrief'. Wie de dader aanbracht, zou van het stadsbestuur 100 herenpond ontvangen OA 
243, fol 71. 
172 OA2517, fol 69 
173 OA2517, fol 76, 77, 19 november 1579. 
174 OA 226, fol 237, 240-243 De stadsrekeningen over 1579, OA 452, bevatten diverse posten 
op het vertrek van de Minderbroeders- aan teergeld, aan ziekengeld en aan kledmggeld worden 
niet minder dan 65 herenponden uitgegeven Voor een van de oudere broeders die naar het verre 
Albergen zou gaan, vraagt het stadsbestuur bij de stadhouder plaatsing m een convent dichter in 
de buurt van Kampen aan 
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vaardiging laat bij die gelegenheid weten, dat men als gereformeerden het 
voornemen heeft 'om de kercke toe solliciteren'. Langs wettige weg zien de ge
reformeerden begin december dus uit naar een tweede kerkgebouw.'" 

Na het vertrek van de Minderbroeders wordt er een nacht in het kloosterge-
bouw gewaakt om inbraak en verdere onrust te voorkomen. In het klooster
complex nemen daarop met stadhouderlijke toestemming de conventualen van 
Brunnepe hun intrek. De prior van Windesheim onder wie zij ressorteren, ver
leent hiertoe zijn fiat op conditie, dat het stadsbestuur niet op eigen gezag zal 
toestaan of toelaten, dat in de kerk van het klooster 'enich ander exercitie van 
religie geoeffent to worden dan als daer van tovoeren gedaen is, ten were, dat 
daerinne bij den stadholder geordinneert of f te togelaten worde'. '" 

Het gevecht rond het Minderbroedersklooster en het raadhuis had de gods
dienst-politieke 'twyspalt der burgeren' getoond. Gedurende de maand no
vember wordt op de landdag aan een regeling gewerkt, waarmee de burgerlijke 
rust verzekerd en de garantie verkregen wordt, dat de stad niet van het gewest 
'sal worden affgesondert'. Dat de stadhouder ter garandering hiervan 200 sol
daten Kampen binnen wil brengen, kan door een gewestelijke deputatie wor
den voorkomen. Een aantal artikelen, die een compromis op basis van de arti
kelen van 12 oktober 1578 en de Religievrede van 28 juni 1579 bevatten, wordt 
opgesteld. De stad wordt onder gewestelijke curatele gezet. In zaken van reli
gie mag door de raad niets worden gedaan zonder advies en 'gemene resolutie' 
van de drie steden. Twaalf borgen uit de burgerij, van beide godsdienstige par
tijen zes, zullen met hun goederen persoonlijk als 'gijselers' voor naleving ver
antwoordelijk zijn. Ieder die de artikelen en de Religievrede niet onderschrij
ven wil, zal de stad worden uitgezet en er niet meer in terug mogen keren. Op 2 
december wordt met deze regeling de Religievrede opnieuw onder ede bezwo
ren, door de raad, de gezworen gemeente, de hoplieden van de burgerwacht, 
de gedeputeerden van de burgerij en ook door de burgerij zelf. Als borgen tre
den onder meer op Rutger Hudde, Hendrik ter Barchorst en Arent Vrese.'" 
Het gaat om een godsdienst-politiek compromis. Het conflict rond de Minder
broeders was met andere problematiek verweven: 'sampt anderen differentien 
ende misverstant tusschen den gemeene boergeren'. De regeling dient primair 
een politiek doel: 'tot des algemeenen landes ende het gemeenen doen'."* De 

175 OA 25)7, fol 86, 2 december 1579 
176 0A226, fol 238, 239, 14 december 1579 Daaraan voorafgaand OA 2517, fol 76, stadhou
derlijke toestemmmg op 19 november, OA 226, fol. 236, stedelijk verzoek aan de prior te Windes
heim om de conventualen van Brunnepe in het klooster te laten trekken, 3 december 1579 
177 ZIJ maakten deel uit van de deputatie die op 1 maart 1579 het verzoek tot vernieuwing van het 
stadsbestuur indiende Ook stelden twee van hen, Hudde en Ter Barchorst, op 6 april tijdens de 
buitengewone vergadering te Windesheim naast grotere bestuurlijke evenwichtigheid een aantal 
godsdienstige veranderingen voor 
178 Volgens een van de artikelen gaat het erom samen 'anslagen der vianden oft anders dat tegens 
deser stadt, die steden oft lande van Overijssel erstrecken' te verhinderen Ook dat stadsbestuur, 
meenten, burgers en ingezetenen zich op geen enkele manier van stadhouder en gewest 'separeren 
of te separeren laeten [...] sondern oere stad [ .] treuehck verwaeren soellen' 
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praktische oplossing voor het rehgievraagstuk ligt in een politiek raamwerk in
gekaderd. Bij verscheidenheid 'der opinien ofte religiën' dient men zó samen 
te leven, dat men 'den gemeenen viant gemeenen wederstant doen sail'. Van de 
borgstaande personen wordt primair staatsgezindheid gevraagd."' De borgen 
moeten garant staan voor de handhaving van de Religievrede binnen het eigen 
godsdienstige kamp. Op basis van dit godsdienst-politieke compromis ver
trouwt men er op, dat alle tweespalt en onordelijkheid binnen de stad voorbij 
zal zijn. Het akkoord bindt de godsdienstige en politieke partijen in Kampen 
samen tot stadhouder Rennenberg vier maanden later naar Spaanse kant over
gaat. Dan breekt het akkoord stuk en wordt ieder compromis voorgoed onbe
reikbaar. 

Eind december 1579 vindt de derde gereformeerde avondmaalsviering 
plaats. Naast lakenkoopman Jan Hendriksz. en muntmeester Peter Bas, zitten 
schoenmaker Arent Thoenisz. en metselaar Peter Jansz. aan. Onder de nieuw 
ingekomenen bevinden zich ook drie schippers en een schuitman: Louwe 
Jansz., Isebrant Cornelisz., Gerrit Hendriksz. en 'schuitman' Andries Her-
mansz. Met Pasen 1580 komt nog schipper Albert Hendriksz., mogelijk fami
lie van genoemde Gerrit Hendriksz., bmnen. 

Op de klacht over onderbetaling van beide gereformeerde predikanten 
wordt voor het eind van het jaar door het stadsbestuur gereageerd. In de stads
rekeningen over 1579 staat boven het totaalbedrag van hun gezamenlijk trak
tement, 800 herenpond, nog als verbetering een bedrag genoteerd van 57 he
renpond en 2 stuivers. Bovendien wordt hen 50 herenpond huishuur uitbe
taald. Pastoor Havens ontvangt in totaal 580 herenpond."*" 

Terwijl in de Heilige-Geestkerk twee predikanten het Woord en de Sacra
menten bedienen en de kerk van de Minderbroeders gesloten is, gaat in de ove
rige kerkgebouwen de rooms-katholieke eredienst door. De rekeningen over 
1579 van de kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk tonen grote bedrijvigheid. 
Het sacramentshuis en de metalen beelden worden er, zoals andere jaren, ge
schuurd. Meester Jan en meester Willem hebben het grote orgel 'geaccordyert' 
en van het kleine orgel hebben ze bovendien 'gebreken gereparyert'. Een nieu
we zangmeester wordt aangenomen. De vrouw van zangmeester Roeloff Ja-

179 De gegevens over de ontwikkeling van en de eedzwering op de regeling van 2 december 1579-
OA 2517, fol 66, 9 en 10 november 1579, OA 22, fol. 169, 170, 2 december 1579, OA 2517, fol 
81-83, 2 december 1579, OA 226, fol 242, 17 december 1579, Archief gemeente Zwolle, A A Z 01-
06642, fol 161 v -165 V , 2 december 1579 
180 OA 452, stadsrekeningen over 1579 Een volledig accoord inzake de predikantstraktemen
ten wordt echter niet eerder bereikt dan na overgang van de stad tot de Reformatie Zie hoofd
stuk 6, 324-326 Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, III, 582, wijst als mogelijk motief 
van verhoogde kritiek op juist de orde van de Minderbroeders het sociale argument aan, dat ze 
'te zeer op de stedelijke burgerijen teerden'. In vergelijking met de te lage predikantstrakte
menten doen de biertonnen in het Minderbroedersconvent temeer vreemd aan Voor de met-
burgers onder deze conventualen was het teren op de stedelijke burgerij spoedig voorgoed 
voorbij 
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cobsz. krijgt nog geld uitbetaald voor papier van 'etlicke motetten daerop ge
schreven'. Voor de zangmeester zijn extra kosten gemaakt, omdat hij voor 
zijn diensten een fagot nodig had. Voor 'groet ende kleyn missebroyt ende 
wyrroick' wordt betaald en voor de 'preyckstoyll' die gerepareerd moest wor
den.'»' 

Nog voor eind februari 1580 zijn op stadskosten uit de kerk van de Minder
broeders de altaren en beelden verwijderd. Want voor het afnemen van de al
taren wordt volgens de stadsrekeningen op 14 februari aan vier man twee he
renpond uitgekeerd. Ook de 'sloetemaker' en een timmerman ontvangen loon. 
Ze hebben de beelden en altaren uit de kerk helpen dragen. Er moet veel te 
dragen zijn geweest, want beiden zijn 'daerover doende gewest elck vijff dae-
gen ende vijff nachten'.'*^ De gereformeerden hebben het plan 'om de kercke 
toe solliciteren' kennelijk direct uitgevoerd, waarop hen van hogerhand de 
Minderbroederskerk als tweede kerkgebouw zal zijn toegewezen. De gerefor
meerden te Deventer waren hen hierin voorgegaan. Daar kwam op een aan
vraag van gereformeerde zijde al begin oktober een brief van de stadhouder af 
met toewijzing van een tweede kerkgebouw.'" 

Tot na de afval van Rennenberg, begin maart 1580, houden de gereformeer
den te Kampen zich aan de Religievrede. Het wankele evenwicht, opnieuw be
vestigd in het verdrag van 2 december 1579, verbreken ze niet. Daarin volgen 
ze de lijn van een kerkverband van waaruit al op zoveel punten steun ontvan
gen was. De gecombineerde synode van 19 en 20 januari 1580 sprak over de 
ontstane toestand haar grote bezorgdheid uit: 'Diewiell dese landen in groote 
gefahr staen vanwegen der oneenicheit der religion'. De synode vreest ongere
geldheden. Maar men hoopt dat zowel de rooms-katholieken als de gerefor
meerden zich aan de Religievrede zullen houden, totdat door een algemene of 
nationale vergadering 'anders uyt Gottes Woort hierin versien offt verordent 
worde'. Naar een definitieve oplossing van het religievraagstuk zien de Gere
formeerde Kerken uit. Ondertussen zullen de kerken in stad en land nauwlet
tend toezien, dat aan de leer van het Evangelie de vrije loop wordt gelaten. 
Ook de Overijsselse synode van 2 februari 1580 houdt zich aan de interimrege
ling: 'dat na die religionsfrede beide exercitia frijgelaten sijn'. Binnen het 
raam van de Religievrede kiezen de gereformeerden in het gewest tot aan de 
afval van Rennenberg tegenover de rooms-kathoHeken een houding die wel 
kritisch, maar tegelijk open is. Deze openheid blijkt op de particuliere synode 
van 2 februari 1580 uit het antwoord op de vraag wat men moet doen als een 
rooms-katholiek geestelijke aanbiedt om openlijk vanaf de preekstoel of op 
een andere plaats met de gereformeerden te disputeren of in gesprek te treden. 
De Gereformeerde Kerken in het gewest zijn van mening, dat men zo'n gele
genheid niet met een vrij geweten onbeantwoord voorbij mag laten gaan. Men 

181 OA 1332, fol. 75,76v. 
182 Stedelijke rekeningen 1579, OA 452. 
183 Koch, 'De Reformatie te Deventer in 1579-1580', 352, 353. 
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zal zo'n geestelijke aanspreken in het bijzijn van getuigen en met wederzijdse 
bewilliging het gevraagde gesprek aanvaarden. De houding van de gerefor
meerden tegenover de rooms-katholieken in de jaren 1578-1579 mag niet in de 
eerste plaats beoordeeld worden vanuit de politieke situatie die na de afval van 
Rennenberg is ontstaan.'*" 

184 Bremmer, Reformatie en Rebellie, 154. Voor de kerkverbandehjke gegevens' Acta der Pro-
vmciale en particuliere Synoden, IV, 6; 'Acta Overijsselse Synode 1580', 77, 79. 
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VI. DE GEREFORMEERDE KERK WORDT DE 
ENIGE PUBLIEK ERKENDE KERK 
(MAART 1580 - DE JAREN NEGENTIG) 

A. HET EVENWICHT VERBROKEN: POLITIEKE EN 
GODSDIENSTIGE ONTWIKKELINGEN NA DE AFVAL 
VAN RENNENBERG IN MAAR T1580 
1. Verzoekschrift van de gereformeerde kerkeraad aan Oranje 

Maart 1580 komen de politieke en godsdienstige ontwikkelingen in een 
stroomversnelling. Rennenberg, de rooms-katholieke stadhouder van de 
noordoostelijke gewesten, schaart zich door een militaire machtsgreep' 
openlijk aan Spaanse zijde. Terwijl Rennenberg wil dat ook Overijssel het 
gezag van de koning erkennen zal, verschijnt op 5 maart in een Statenverga
dering te Kampen de prins van Oranje. Hij acht persoonlijk overleg met het 
gewest over de afval van Rennenberg dringend gewenst. Ook om wat deze 
daarbij in Groningen heeft 'aengericht jegens die van de gereformierde reli
gie ende den goeden patrioten aldaer'. Ridderschap en steden beraadslagen 
met Oranje 'tgunt tot verzekertheid der landen ende gemene zaecken jegens 
den vianden [...] vorderlick ende dienelick soude mogen zijn'. Zowel de 
prms als de gewestelijke Staten onderkennen in het optreden van Rennen
berg een politieke en een godsdienstige dimensie. De handelwijze van de 
stadhouder heeft de Overijsselse landdag diep geschokt: 'dat sie nyet geloe-

1 Na geheim overleg met de Spaanse autoriteiten te Keulen en met Parma had Rennenberg de 
stad Groningen in de nacht van 2 op 3 maart aan de zijde van de koning gebracht De stadhouder 
pleegde meineed, want hij had tevoren de Unie van Utrecht aangenomen en de religievrede bezwo
ren De alertheid van Oranje deed de staatsgreep falen voor Friesland, de Ommelanden, Drenthe 
en Overijssel Rogier, 'Rennenbergs afval', 125-134 Geleid door een pauselijk decreet in contra-
reformatorische geest koos Rennenberg voor loslating van de Religievrede de jure De koning en 
de landvoogd die hij diende en de paus naar wie hij luisterde, waren immers nooit voorstanders 
van religievrede geweest De hoofdfactor die personen en partijen tot escalerend handelen dreef 
was vooral de combinatie van een Heilige Stoel die verstrekkende, bindende politieke uitspraken 
had gedaan en een koning die tegen de wil van een belangrijk deel van zijn onderdanen met wa
pengeweld een onverzoenlijke religiepolitiek bleef drijven Rogier,'Rennenbergs afval', 127, 128, 
133 Behalve in genoemd artikel wijst Rogier ook in zijn Geschiedenis van het katholicisme, 271, 
op het verband tussen de keus van Rennenberg en de officiële veroordeling van de opstand tegen 
Spanje door 'de zeer Spaansgezinde' paus Gregonus XIII 'Het is billijk bij de beoordeling van 
wat men gewoonlijk het verraad van Rennenberg noemt, rekening te houden met de klare taal die 
de paus had gesproken' 
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ven konden, dat Sijn Gen[aden], wesende soe een gnediger heer, eetwes tegens 
sijne beloften der Generaliteit, den provinciën sijns gubernaments ende der 
Lantschap van Overissel gedaen, voernemen solde'. De landdag spreekt na
drukkelijk uit aan de zijde van de Generaliteit te zullen blijven.-̂  Deze uit
spraak staaft de landdag op 6 maart met een eed.' En de daarop volgende dag 
verzoekt de landdag stadhouder Rennenberg zijn beloften als stadhouder van 
Overijssel ten aanzien van de Generaliteit gedaan, na te komen. Ook gaat er 
een brief uit naar de stad Groningen met het verzoek de Religievrede onver
kort te handhaven. Gevangen genomen gereformeerde burgers zal het stads
bestuur weer vrij moeten laten." Het overleg met Oranje resulteert op 9 maart 
in een officiële verklaring waarbij de Overijsselse landdag zich bij acte ver
bindt zich zowel bij de Generaliteit als bij de Unie van Utrecht te zullen hou
den.' De Staten van Overijssel verbinden zich met de Uniezaak mede op 
grond van een rede door Jan van Nassau, broer van de prins, in de landdag 
gehouden.** 

Direct na het bekend worden van de afval van Rennenberg dient een aan
tal gereformeerden uit Kampen bij Oranje een verzoekschrift in om inlege
ring van een garnizoen. Ook verzoeken zij hem om verandering van het 
stadsbestuur.' Met een beslissing hierover wil de prins wachten tot hij een de
putatie van het stadsbestuur en van het landschap heeft gehoord.^ Op 8 
maart overhandigt Oranje het verzoekschrift aan een afvaardiging van het 
stadsbestuur. Hierover dient de magistraat reeds de volgende dag bij hem een 
schriftelijke reactie in. De supplianten worden daarin getypeerd als 'etlicke 
burgeren ende inwoneren deser stadt onder den naem van den voerstanders 
der gereformeerde gemeente'. Niemand uit het stadsbestuur heeft in het ver
zoekschrift de hand gehad, zo wordt gesteld, hoewel er in de raad en gezwo
ren gemeente toch 'oick voele sinnen der gereformeerde religion toegedaen 

2 OA 2517, 161, 162, 5 maart 1580. 
3 OA 2517, 163, 164, 6 maart 1580. 
4 OA 2517, 164-166, 7 maart 1580. 
5 'Ridderschap en gesanten der steden van Overissel [ ] verclaren bij desen dat zijluyden die 
gemene sake mitten anderen provinciën jegens den Spangaerden ende heuren anhanck ge-
neycht [ ] van meninge sijn met allen heuren macht ende vermoegen te handthouden [ .] so 
in de generalite van den Staten der Nederlanden als m der Unie van Utrecht houdende, mits
gaders in heuren gemeenschap, vruntschap ende guede nabuerscap te willen blijven ende vol
harden, sonder hen emchsins van den selven provinciën te scheiden ofte laten scheiden' OA 
2517, fol 169, 170, copie van de Acte, 8 maart 1580; gezegeld met het Kamper stadszegel op 9 
maart, fol. 176 
6 Reitsma, Centrifugal and centripetal forces, 190, 191 Al is er dus duidelijk sprake van aanslui
ting bij de Unie van Utrecht, een nadere verbintenis blijft na maart 1580 voorlopig nog achterwe
ge. Ten aanzien van een verzoek hiertoe op 26 oktober 1580 volgt een verontschuldiging van het 
gewest Een scherpe reactie van de Unieleden op 16 december is hiervan het gevolg OA 2517, 26 
oktober, 16 december 1580 Actiever betrokkenheid bij de Unie en de Staten-Generaal volgt pas 
na verloop van een aantal jaren. 
7 OA 2517, fol 168, 8 maart 1580. 
8 OA 243, 20 maart 1580 
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ende die voerneemste van dien'. Volgens het stadsbestuur hadden supphceren-
de gereformeerden tevoren wel een aantal geloofsgenoten uk het stadsbestuur 
benaderd over het verzoek aan de prins, maar dezen hadden instemming met 
het verzoek aan Oranje geweigerd: 'ende oft wel eenige van hoer angesocht 
weren tot die visitatie der articulen naderhant U Furstliche Durchluchtige ge-
presentiert hadden, sich nochtans deselve desoick geweygert ende afgesla
gen'.' 

Wie waren de initiatiefnemers van het gereformeerde verzoekschrift? Niet 
de gereformeerde leden van het stadsbestuur, zo bleek uit bovenstaande. 
Nauwkeurige lezing maakt verder duidelijk, dat het niet om een initiatief van 
louter particulieren ging. Dit kan uit het volgende worden opgemaakt: Op fo
lio 168 van het hierboven geciteerde handschrift werd het woord 'religie' door
gehaald en bewust vervangen door een ander woord, het woord 'gemeente'. 
Het gaat om een weloverwogen schrapping door dezelfde hand direct in de lo
pende tekst aangebracht. Nu wordt in de aangegeven bron op de bladzijden 
die over de zaak van het verzoekschrift gaan, het woord 'religie' steeds ge
bruikt in de zin van geloofsrichting en niet in de betekenis van een georgani
seerde gemeente.'" Deze algemene term 'religie' werd bewust veranderd in het 
toegespitste 'gemeente'. Hetzelfde woord 'gemeente' komt ook voor in de 
schriftelijke reactie van het stadsbestuur aan Oranje op 9 maart en wel in de 
uitdrukking 'voerstanders der gereformeerde gemeente'. Nu heeft de term 
'voerstander' behalve een meer algemene betekenis van iemand die voor iets of 
iemand opkomt, ook de specifieke betekenis van 'bestuurder'." Het betreft 
dan dus leden van het kerkeraadscollege. Het consistente gebruik van de term 
'religie' in de meer algemene zin, de bewuste vervanging daarvan door de term 
'gemeente' en de combinatie van het laatste woord met de term 'voerstanders' 
wijzen er duidelijk op, dat het verzoek om inlegering van een staats garnizoen 
en om verandering van het stadsbestuur een initiatief geweest is van de gere
formeerde kerkeraad. 

Door de gereformeerde leden van het stadsbestuur wordt het verzoekschrift 
van kerkelijke zijde echter niet openlijk ondersteund. Binnen het gerefor
meerde deel der burgerij tekent zich een verschillende opstelling af. Gerefor
meerde magistraatsleden stellen zich duidelijk gematigder op dan de kerke-
raad. Waarom zij het kerkeraadsstandpunt hebben afgewezen, is niet duide
lijk. Was hun stellingname het gevolg van politiek realisme? Werden ze gedre
ven door huiver voor toenemende polarisatie op bestuurlijk niveau? In ieder 
geval, gereformeerde overheidspersonen hebben ten opzichte van de kerke-
raad een eigen politieke verantwoordelijkheid genomen. Samen met de andere 

9 OA 2517, fol. 171, 172, 9 maart 1580. 
10 Na de uitdrukking 'voerstanders der gereformeerder gemeente, volgt iets verderop in de tekst 
dat een aantal raadsleden 'der gereformeerde religion toegedaen' zijn. En nog wat verder: 'soe 
wel die ghene van der gereformeerder als catholycker religie'. 
11 Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 742. 
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magistraatsleden verzekeren zij de prins, dat 'alle diffidentie zowel van die 
ghene van der gereformeerden, als catholycke religie' zal worden voorko
men.'^ Dit standpunt wordt Oranje door een tweede raadsdeputatie overge
bracht. 

Twee dagen na het bezoek van deze afvaardiging uit de raad besluit Oranje 
toch tot inlegering van een garnizoen. Hij stelt Johan Sloet, drost van Vollen-
hove, tot bevelhebber aan zowel over de vier vendels van de burgerwacht als 
over een vreemd vendel. Hoewel de raad vreemde soldaten slechts wil toelaten 
als hiertoe toestemming van de landdag verkregen is, stuurt de prins zonder 
deze raadpleging een staats vendel in de stad. Hij beroept zich hiertoe als lui
tenant-generaal op een door de aartshertog van Oostenrijk bekrachtigd arti
kel inzake het bezetten van steden Terwijl op 13 maart het stadsbestuur op 
het stadshuis het antwoord van een derde naar Oranje gezonden deputatie af
wacht, IS rond 'vijftehalve urhe [ ..] den hopman Schamplon mit een venlijn 
knechten onversyens in der stadt ingekomen ende (heft) sich in de Broeder-
kercke ergeven buyten wille ende weten des E[rsamen] Raedts'.'^ De volgende 
dag ontslaat Oranje de leden van de raad van hun eed aan Rennenberg. Om te 
zorgen dat Kampen in de Nadere Unie blijft, stelt de prins naast bevelhebber 
Johan Sloet, een krijgsraad in Behalve de drost hebben daarin zitting de vier 
hopheden van de burgerwacht, te weten Rutger Hudde, Geert Vrese, doctor 
Tengnagel en Van Poteghem en de garnizoenscommandant Schamplon. Deze 
krijgsraad krijgt zeggenschap over de vier burgervendels en over het garni
zoen van Schamplon.'" Het stadsbestuur, de leden van de krijgsraad, de bur-
germihtie en de soldaten van Schamplon zweren dat zij de staatse zijde trouw 
zullen blijven Met dit complex van maatregelen handelt de prins in de lijn 
van een door hem afgelegde verklaring kort na de afval van Rennenberg op 5 
maart ten overstaan van de landdag gedaan: 'indien bijtijts hierin nyet gere-
medieert worde, dat durch verner anstiftinge des viants daeruth lichtlich een 
groit vuyer onstaen mochte'.'* De maatregelen sloten aan bij het verzoek
schrift van de gereformeerde kerkeraad Dit blijkt ook uit de komst van het 
vendel van Schamplon dat zich naar de Broederkerk begaf. De gereformeer
den daar hadden zelf bij Oranje om overkomst van diens troepen gevraagd 
Het garnizoen dat voor het stadsbestuur met welkom was, kon wel terecht in 
het dicht bij het stadhuis gelegen kerkgebouw. In de politiek onzekere situatie 

12 0A2517, fol 171, 172, 9 maart 1580 
13 OA 2517, fol 176, 13 maart 1580 
14 OA 2517, fol 177, 14 maart 1580, fol 180, 181, 17 maart 1580 
15 De mlegermg door Oranje van een garnizoen tegen de eerder op 2 maart te Elburg gedane 
belofte m, heeft veel weerstand opgeroepen Zie landdagverslag OA 2517, fol 174 176, 12 
maart 1580 Maar uit de stukken kon nergens de opmerking van Berkelbach van der Sprenkel 
worden achterhaald, dat Oranje in maart door de Rennenberg-gezinden te Kampen zou zijn 
bedreigd en dat hij er slechts met de grootste moeite in slaagde staatse troepen binnen de stad 
te brengen Berkelbach van der Sprenkel, Oranje en de vestiging van de Nederlandse Staat, 
187 
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zocht de gereformeerde kerkeraad steun bij de hoge overheid. De verklaring 
van het stadsbestuur dat de rechten van beide reUgies zouden worden gerespec
teerd, wilde de kerkeraad van de kant van Oranje met militair gezag onder
steund zien. 

De landdag, waar reeds op 9 maart het gereformeerde verzoekschrift voor
gelezen was'^, legt op 17 maart ter geruststelling een eed inzake de Religievrede 
af: 'na allen onsen vermoegen te helpen, hantholden, beschutten und bescher
men ... verscheidentheidt der religie'; 'ofte oick tot naedeel soewel van de ge
reformeerde als van die andere religie solde moegen strecken, voergenoemen 
ofte gehandelt worden'.'^ In de uitdrukking 'van die andere religie' klinkt wei
nig verbondenheid met de rooms-katholieke godsdienst meer door. Ondanks 
de verzekering van gelijke bescherming van beide religies valt af te lezen, dat 
de landdag reeds twee weken na de afval van Rennenberg zich meer op de ge
reformeerden richt. De landdag spreekt tevens uit dat handhaving van de Reli
gievrede niet mag worden aangegrepen om het gewest los te maken van de an
dere provincies. Rooms-katholieken worden gewaarschuwd niet met de Span
jaarden te heulen.'* 

Deze waarschuwing was niet overbodig. Er circuleerde sinds 5 maart name
lijk een open brief van Parma betreffende de verzoening van Rennenberg." 
En op 18 maart bereikte het stadsbestuur een brief van Parma om Kampen 
over te halen de zijde van Spanje te kiezen. Het schrijven was gebaseerd op in
formatie door Parma bij Rennenberg ingewonnen.^" In de brief eiste Parma 
tevens, dat het stadsbestuur de Religievrede zou opheffen: 'dat ghij oick ten 
vlitichste behertigen sullen die semptlicke ingesetenen van uwen stadt ende 
landen onbespiert te helpen onderholden die olde catholicque religie'. Elke 
vorm van sympathiseren met Rennenberg of Parma hield voor gereformeer
den een directe bedreiging in. Verstandhouding met de vijand werd door hen 
niet slechts als een politieke daad, maar tevens als een demonstratie tegen de 
gereformeerde religie gezien. 

Terwijl landdag en stadsbestuur nog een politiek van Religievrede voor
staan, groeit het klimaat van wantrouwen over en weer. Tegen contact met de 
vijand wordt door het stadsbestuur op 20 maart een pubHcatie nodig geacht: 
Schepenen en raad gebieden 'seer ernstlick' dat niemand, ook geen geestelij
ken, 'eenige correspondentie ofte verstant mitten gemenen vianden' zal heb
ben. Ook mag men 'ghiene brieven ofte botschappen van denselven ontfan-
gen, noch ontbieden, noch overschrieven'. Mochten er toch berichten worden 

16 Archief gemeente Deventer, M.A. 437, 9 maart 1580. 
17 OA 2517, fol 180, 181, 17 maart 1580. 
18 'sonder onder 't dexel van verscheidentheit der religie noch eenige diergelijcke oersaecken 
daertegens lethwes te doene noch toestaen gedachte werden dat tot scheidinge ende verstoeringe 
van eenicheyt, vruntschap unde guede nabuerschap der provinciën [...] voergenoemen ofte gehan
delt werden'. Archief gemeente Deventer, M.A. 436-d, fol.95, 17 maart 1580 
19 Overijsselsche Plakkatenlijst, 55. 
20 OA97, 18 maart 1580. 
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doorgegeven, dan is ieder verplicht deze 'terstondt ende sonder eenich ver-
suym' aan de burgemeester over te brengen.^' De dreiging van de naderende 
Spaanse legers - dat van Parma vanuit het zuiden en dat van Rennenberg van
uit het noorden - en wantrouwen en angst voor spaansgezindheid binnen de 
stad, scheppen een klimaat waarin de tot nu toe vrij gematigde opstelling van 
de gereformeerden onder zware druk komt te staan. 

Het gaat niet aan het gros van de rooms-katholieken uit die dagen als onbe
trouwbaar en verraderlijk te betitelen. Maar het gevaar van spanjolisering 
was reëel aanwezig en de omvang ervan was voor gereformeerden in die dagen 
moeilijk peilbaar. Spaansgezinde rooms-katholieken waren er, zoals ze er eni
ge maanden eerder, rond het gevecht bij het Minderbroedersklooster ook wa
ren. De gereformeerden waren nog niet vergeten dat toen een flink deel van de 
rooms-katholieke burgerij een poging had gewaagd om met gebruikmaking 
van geweld Kampen in het Spaanse kamp te krijgen. Bovendien wisten de ge
reformeerden dat spaansgezindheid voor de rooms-katholieken een godsdien
stige plicht was. Had paus Gregorius XIII bij breve van 15 juli 1578 niet aan 
alle Nederlanders op straffe van excommunicatie iedere steun aan de opstand 
verboden? De Heilige Stoel dwong voor het Spaanse bewind te kiezen. De 
rooms-katholieken in de stad bevonden zich in een moeilijke positie. Het 
'Roma locuta' eiste van hen een keus voor Spanje en tegen de opstand.^^ En 
de naderende Spaanse troepen beschermden hun kerk en de oude religie. 
Door de nauwe verbinding waarin het tot de buitenlandse verdrukker ver
scheen, stond het rooms-katholicisme zwak.^' Toen Parma optrad en Rennen
berg afviel, was de zaak van de opstand feitelijk met die van het protestantis
me vereenzelvigd geworden. Voor de gereformeerden lagen rooms-katholiek 
en spaansgezind zo in eikaars verlengde, dat bij hen het geloof in de mogelijk
heid om de godsdienstige idealen van Matthias en Oranje te realiseren, stuk
brak. 

2. Het einde van de Religievrede onder de acute dreiging van spanjolisering 

Amper een week na bovengenoemde publicatie vindt er binnen Kampen een 
beeldenstorm plaats waarbij ook de wedeme van de pastoor wordt geplun
derd. Op maandag 28 maart maakt de magistraat de burgerij bekend dat ieder 

21 OA 243, fol 73 V , 20 maart 1580 
22 Volgens Rogier vereenzelvigde paus Gregorius XIII de zaak van het geloof gevaarlijk nauw 
met die van Spanje Zijn uitspraak dreef de Noordnederlandse rooms-katholieken steeds verder in 
de richting van een impasse Eerst zijn opvolgers voerden een beleid dat streefde naar een modus 
Vivendi. Rogier, Geschiedenis van hel katholicisme, 489, 508 
23 Geyl, 'De Protestantisering van Noord-Nederland', 209 
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'die eenige guederen uuth St. Niclaeskercke oft uth andere kercken oder 
cloesteren oft uth die wedeme genoemen hebben, sullen dieselve guideren van 
stondtz an' op het stadhuis inleveren. De schending op grote schaal van ker
ken en kloosters is mogelijk al de vorige dag, Palmzondag, mgezet.̂ "* Over de 
palmprocessie werd in het vorige hoofdstuk reeds meegedeeld dat deze we
gens de verscheidenheid van religie al in 1579 niet meer dwars door de stad, 
van de O.L.V.-kerk naar de St. Nicolaaskerk trok, maar beperkt bleef tot een 
sterk verkort traject rond het kerkhof van de Bovenkerk. Zeer waarschijnlijk 
is in de gespannen tijd na Rennenbergs afval en Parma's oproep tot ophef
fing van de Religievrede juist deze godsdienstige optocht met het houten 
Christusbeeld op de ezel de concrete aanleiding geweest voor een groot
scheepse beeldenstorm. De rooms-katholieken die erop vertrouwen dat zij in 
de Goede Week binnen het kader van de Religievrede in de uitoefening van 
hun godsdienst rond een toch al gereduceerde palmprocessie niet gehinderd 
zullen worden, komen diep geschokt tot een heel andere ontdekking: In de 
parochiale hoofdkerk, de St. Nicolaaskerk, worden ornamenten, liturgische 
gewaden, schilderijen, beelden en boeken vernield en op brandstapels gewor
pen. Volgens het ooggetuigenverslag van Theodorus Petreius, overigens in 
1580 nog een slechts elf- of dertienjarige jongen, brandden er wel negen of 
tien vuren in de kerk.-^' 

Volgens dezelfde Petreius werden in de Minderbroederskerk de altaren ver
woest en andere heilige voorwerpen ontwijd. Het grote kruis, onder een gewelf 
bij het koor, werd losgemaakt en aan touwen vastgebonden door de straten 
naar de IJssel gesleept.̂ ** Het laatste kan waar zijn, maar dat de altaren er eind 
maart werden verwoest, klopt met met wat aan het eind van het vorige hoofd
stuk op basis van de stadsrekeningen kon worden vastgesteld: reeds voor eind 
februari waren op stadskosten uit deze kerk de altaren en beelden verwijderd. 
Vanaf 14 februari waren de 'sloetemaker' en de timmerman hiermee vijf da
gen en vijf nachten doende geweest. Kennelijk schuiven in het verslag van Pe-

24 OA 243, fol 73v , 74r , 28 maart 1580 De bekendmaking werd afgekondigd op 28 maart. Het 
wegnemen van de goederen uit kerken, kloosters en pastorie is dan al een feit De plundering van 
de wedeme heeft volgens de stadsrekeningen wel op 28 maart plaats gehad 'heer Joann Havens 20 
dalers m versettinge sijner schaden die hij in 't plunderen der wedeme op ten 28 martii desses jaers 
80 geleden heeft, 42 h p en 12 st ' OA 453, a o p 
25 'Tune enim Campis primatium Divo Nicolao dedicatum templum, statuis, crucibus ac imagi-
nibus spohatum est, eaeque vel confractae, vel flammis (novem enim vel decem ingentes eum in 
vium excitatos rogos in ipsa ecclesia cernere licebat) exustae' Theodorus Petreius, Catalogus 
Haereticorum et Haerestarcharum, 94 Ooggetuigenverslag van de karthuizer Petreius Volgens 
BWPGNXV, 230, was Petreius op 17 april 1567 te Kampen geboren Het ooggetuigenverslag be
treft dan dus de herinnering van een toentertijd dertienjarige Autore geeft in DThC Xll, 135 
echter als geboortedatum 17 april 1569 op Het zou dan gaan om de ervaring van een elfjarige 
jongen 
26 'arae destructae, sacra passim prophanata ac maior illa crux, quae ad chori ingressum sub for-
nice conspicua omnibus erat, soluta et funibus constricta, in praeterfluentem Isulam Plateatim 
petracta', Petreius, Catalogus, 94. 
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treius verschillende gebeurtenissen ineen en mogelijk past ook het wegsiepen 
van het grote kruis in het geheel van werkzaamheden die half februari door 
sleutelmaker en timmerman werden verricht.^' 

Ook de wedeme van pastoor Johan Havens wordt geplunderd. Het meubi
lair wordt in opdracht van het stadbestuur van de pastorie naar het Wees
huis overgebracht. Op 7 april verlaat de pastoor de stad. De magistraat geeft 
hem naast een schadevergoeding en het traktement over heel 1580 ook een 
attest mee, waarin verklaard wordt, dat de pastoor 'sich, in anschou des te-
genwoordigen tijdes, ende vermits wij hem voer het ansyenlicke peryckel 
nyet en wusten to beschutten, an andere zekerer plaetse mit onsen believen 
solde mogen vervoegen'.^* Eind maart, begin april is het voor deze geestelij
ke niet meer veilig m de stad. Begeleid door een stadsdienaar en met het at
test bij zich waarin het stadsbestuur een ieder verzoekt hem ongehinderd te 
laten passeren, begeeft de pastoor zich via Arnhem naar Kleefs gebied.^' Ka
pelaan Gerryt van Beeck was reeds een week eerder, op 31 maart, met al 
zijn goederen en een soortgelijke oorkonde vertrokken. Ook heer Johan 
Goor kreeg eind maart een dergelijk getuigschrift mee. Heer Henricus van 
der Hoeven ontvangt op 14 april een certificaat. In de rekening van de getij-
denmeesters van de St. Nicolaaskerk staat hij begin 1580 nog genoteerd als 
deken. In deze rekening treffen we opmerkingen aan, waaruit blijkt dat het 
moeilijke tijden zijn voor de horisten: 'dat de kerckenmeyers durch dese 
arme benaude tijden ghien geit en hebbe weeten t' bekoemen'. Tussen de cij
fers door zegt de getij denmeester iets over de gereformeerden en hun ge
welddadige ingebruikneming van het kerkgebouw m een overigens vrij cryp
tische opmerking: Dat zij 'die kercke in desselven destructie ontnomen, mit 
noch [...] 't ghene die reformierden in der kercke bij hunselffs hadden laeten 
maeken'. De rekening van de getij denmeester houdt 15 juli 1580 op. Maar 
op dat tijdstip is het gezang van de horisten al enkele maanden uit het kerk
gebouw verdwenen.^" Ook de boekhouding van de H. Sacramentsmemorie 
waarin de geestelijkheid van Kampen was verenigd, verraadt problemen. De 
zorgvuldig bijgehouden rekening van deze memorie die haar vicarie in de St. 

27 Petrejus herinnert zich mogehjk de kerkschending van de Broederkerk uit september 1578 of 
die uit oktober 1579 Wat er na deze beide plunderingen nog van de inventaris over was, werd eind 
februari 1580 uit de kerk verwijderd 
28 Behalve uit de publicatie van 28 maart blijkt schade aan de wedeme ook uit de stadsrekenin
gen, waarin tevens over schadevergoeding melding wordt gemaakt 'Item op ten 5en aprilis uuth 
bevell des E Raedtz entnchtet an den herenn pastoer heer Joann Havens 20 dalers in versettinge 
sijner schaden die hij in 't plunderen der wedeme op ten 28 martii desses jaers 80 geleden heeft, 42 
herenponden en 12 stuivers' OA 453, a o p Hierin ook een post van dezelfde datum met uitbeta-
hng aan drager Wynolt Henricxen en diens gezel 'van die bedden ende andere mobile guederen 
uuth die wedeme in z[ahger] Peter Koex huys gedragen te hebben ende van daer weder in 't We-
senhuys' In dezelfde bron ook het gegeven van het tractement over het hele jaar Voor het attest 
de pastoor meegegeven OA 226, fol 254, 255, 7 april 1580 
29 OA 453, Stadsrekeningen 1580, a o p 7 april 1580 
30 GA-KK4, fol 190, 191 
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in de St. Nicolaaskerk had, houdt maart 1580 abrupt op.^' Behalve geestelij
ken nemen ook rooms-katholieke burgers, al of niet met een certificaat van de 
magistraat, de wijk naar elders met hun bezittingen.'^ Uit de kloosters vertrek
ken sommigen, mogelijk worden er ook verdreven, maar uit het Register der 
kloosters, in 1581 opgemaakt, blijkt dat verreweg de meeste conventualen zijn 
gebleven." 

Aan de plundering van kerken, kloosters en de pastoorswoning hebben ui
teraard geen trouwe rooms-katholieken deelgenomen. Afgezien van op rellen 
beluste avonturiers moet aan staatsgezinde burgers en vooral aan gereformeer
den worden gedacht. Verder komen in aanmerking personen die, al waren ze 
geen lidmaten van de Gereformeerde Kerk, toch met de gereformeerden sym
pathiseerden en bij de gereformeerde predikanten ter kerke gingen. Of in de 
gereformeerde prediking op Palmzondag de beeldenverering van de rooms-ka
tholieken ter sprake is gebracht, misschien wel in samenhang met het 'spanjo-
liseren', kan niet worden bewezen, hooguit worden vermoed. Of de gerefor
meerde predikanten een mentale aanzet tot een georganiseerde aanval op de 
Rooms-Katholieke kerken en kloosters hebben geleverd, blijft eveneens een 
gissing. De stukken verschaffen geen uitsluitsel. Wel is zeker, dat behalve bur
gers ook soldaten van het staatse garnizoen aan de vernielingen hebben deelge
nomen. Drie dagen zijn drie man bezig om 'dat kerckentuych ende voert allet 
metaell uuth der soldaten huysen' weg te halen.'" Aan Gosen Kistenmaker 
worden later voor reparatiekosten uitbetaald "t gene hij in de wedeme ver
dient hadde an reparatie van des soe Champions soldaten aldaer gebroken 
hadden'." Nu is een staatsgezinde soldaat niet automatisch een gereformeer
de. Slechts weinig soldaten waren Ud van de Gereformeerde Kerk.'* Ongetwij
feld zullen de staatse soldaten niet enkel uit godsdienstige motieven de kerken 
en kloosters geplunderd hebben. Zeker is, dat zij niet op bevel van hogerhand 
gehandeld hebben. Hun optreden was uiting van ongedisciplineerd gedrag. 

31 Het betreft de geheel oningevulde rubriek 'Sequuntur exposita anni 1580 Absentiae distribu-
tio punctiarum cum annotacione absentianum et pumtionum'. OA 1721. 
32 Certificaten voor de kapelaan en heer Johan Goor op 31 maart; op 1 april voor burger Jacop 
Petersz en op 14 april voor Henricus van der Hoeven OA 226, fol. 252, 255. Een aantal kost
baarheden worden in huizen van rooms-katholieken te Zwolle ondergebracht Geen veilige 
plaats, gezien de onlusten die daar half juni plaatsvinden: 'Ende hebben [ ..] meer andere huysen 
geplondert, waer sij groot geldt ende anders hebben gecregen, waer oock veele goets mede was, 
dat uyt Campen daer binnen hadden gevluchtet' Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 
70,72 
33 Register van goederen van het klooster te Brunnepe, het Bovenconvent, het Brigittenklooster, 
de Cellebroeders, de Cellezusters en het Agnietenconvent; met tevens opgaaf van nog aanwezige 
conventualen. OA 1920. Volgens een post in de stadsrekeningen was het register gereed op 18 sep
tember 1581 
34 OA 453, a.o p. 4 april 1580. 
35 OA 454, post tussen 13 en 26 februari genoteerd in de stadsrekeningen over 1582 
36 Verderop in dit hoofdstuk zal nader worden aangegeven in hoeverre staatsgezinde soldaten 
lidmaat zijn geweest van de Gereformeerde Kerk te Kampen. 
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Het weghalen van kerkelijke goederen uit de huizen van deze soldaten vindt 
naderhand met volle medewerking van de bevelhebber plaats." 

Voor hen die zich als rooms-katholieken strikt aan de Religievrede hebben 
willen houden en niet tot spaansgezindheid neigden, valt deze beeldenstorm 
het meest te betreuren. De dag van de palmprocessie werd voor deze parochia
nen een verschrikking. 

Na de afval van Rennenberg was de gelegenheid voor een praktische toepas
sing van de tolerantiegedachte voorbij. De rooms-katholieke religie werd in 
nauw verband gezien met de buitenlandse verdrukker. De zaak van de opstand 
werd feitelijk grotendeels met die van de gereformeerde rehgie vereenzelvigd. 
Een anti-roomse reactie in stad en gewest was het gevolg. Sprak de landdag 
zich op 17 maart nog voor verscheidenheid in religie uit 'soewel van de gere
formeerde als van die andere religie', terminologisch was daarmee toen reeds 
duidelijk dat de gewestelijke Staten zich meer op de gereformeerden richtten. 
Ruim een maand later komt deze tendens nog veel duidelijker uit, wanneer de 
landdag zich op 22 april uitspreekt tegen de benoeming van Anjou tot soeve
rein. De afwijzing van deze Franse hertog motiveert de landdag namelijk mede 
als volgt: 'vermitz hij der gereformierde religion - daerom dese oorlogen prin-
cipalicken gefuret worden - soe van ghien viant, ommers ten weinichsten nyet 
toegedaen en is, al is 't dat die coninck der religion unde anderen saken wae-
rom dese krijch angevangen viant is'. Openlijk verwijst de landdag hier naar 
de anti-gereformeerde houding zowel van Anjou als van de koning. Bovendien 
wijst hij als hoofdoorzaak van de oorlog met Spanje de gereformeerde religie 
aan, een oorlog allereerst dus religionis causa.'* Zes weken na de afval van 
Rennenberg valt bij ridderschap en steden dus duidelijk niet alleen een anti-
Spaanse, maar ook een pro-gereformeerde houding te constateren. Daarmee is 
het standpunt van de Religievrede in de gewestelijke politiek openlijk prijsge
geven. 

Voor Kampen zelf zijn er geen aanwijzingen dat het stadsbestuur zich heeft 
verzet tegen de beeldenstorm en de daardoor ontstane toestand.'' De magi
straat lijkt zich te hebben beperkt tot de oproep om ontvreemde kerkgoederen 
op het raadhuis te bezorgen. Ook werden certificaten afgegeven aan rooms-
katholieke burgers die er in verband met hun vertrek om vroegen. Nergens 
blijkt, dat het stadsbestuur maatregelen nam tegen de ingebruikname van de 
kerkgebouwen door gereformeerden. Er ontstond een toestand die de facto de 

37 'Geschoncken [ ..] der soldaten provoest [...] van [ ..] dat kerckentuych ende voert alle 't me-
taell uuth der soldaten huysen gehaelt te hebben'; 'item [...] an den soldaten provoests [...] dat hij 
in 't invorderen ende halen der kercken metael uth der soldaten huyser den dienaren behulpelick 
gewest is' OA 453, a o p 4 en 23 april 1580 
38 OA 2517, fol 227-229, 23 april 1580 
39 Een evenwichtige beoordeling van het raadsbeleid in deze veelbewogen periode wordt bemoei
lijkt, doordat de belangrijkste bron voor de handelingen van schepenen en raad met de gezworen 
gemeente - het Liber Memorandarum Novus, OA 22 - een hiaat vertoont van 21 februari 1580 tot 
aan 25 januari 1582. 
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opheffing van de geldende Religievrede inhield. In de praktijk werd van nu af 
aan de gereformeerde religie erkend als de enige publieke. 

De houding van het stadsbestuur wordt mede verklaard door de ontwikke
lingen welke zich in de eerste helft van 1580 binnen de colleges van gezworen 
gemeente en magistraat hadden voorgedaan. Op 20 februari, dus kort voor de 
afval van Rennenberg, was immers op bestuurlijk vlak het volle effect bereikt 
van het politieke akkoord dat 14 april 1579 door stadsbestuur en doleanten uit 
de burgerij was overeengekomen. Besloten werd toen, dat met ingang van 9 ja
nuari 1580 de zittende leden van de grote en de kleine gemeente van hun ambt 
zouden zijn ontheven. Daarmee werd tegemoet gekomen aan het voorstel tot 
evenredige vertegenwoordiging dat door doleanten voorjaar 1579 was inge
diend. Met de staatsgezinden kwamen een tiental gereformeerden in de nieuwe 
gezworen gemeente binnen.'"' Dat de gereformeerden toen tegenover een meer 
autocratisch en olichargisch systeem een bestuurlijke politiek met grotere 
openheid voor de gewone burger voor ogen stond, werd reeds gemeld."' In het 
begin van de jaren tachtig wordt aan de realisering van deze politieke visie ver
der gewerkt."^ De gewijzigde gezworen gemeente had op 20 februari 1580 door 
vrije keur een magistraatsvernieuwing tot stand gebracht. Daarbij werden een 
aantal gereformeerden in de magistraat gekozen. Zij vormden er een kleine 
minderheid. Op het moment dat Rennenbergs afval in de stad bekend werd, 
waren er van de achttien magistraatsleden tien onverdacht staatsgezind. 
Slechts twee van deze tien waren lid van de Gereformeerde Kerk: Rutger Hud-
de en Hendrik ter Barchorst. In de gezworen gemeente en de magistraat samen 
hadden de gereformeerden volgens de magistraat wél een kwantitatief belang
rijke inbreng. Op 9 maart liet het stadsbestuur de Prins immers weten, dat er 
in de magistraat en de gezworen gemeente 'oick voele sinnen der gereformeer
de religion toegedaen '."^ Deze gereformeerde bestuurders kozen toen nog, an
ders dan de gereformeerde kerkeraad, voor een gematigde opstelling in de 
kwesties van garnizoensinlegering en verandering van de raad. Maar op 18 
maart bereikte ook hen de brief van Parma om de stad aan diens zijde te krij
gen, met bovendien de eis dat het stadsbestuur de Religievrede diende op te 
heffen. Voor alle staatsgezinde bestuurders, voor de gereformeerden onder 
hen echter in het bijzonder, hield dit schrijven van Parma een acute bedreiging 
in. Nadat op 20 maart een publicatie tegen iedere vorm van verstandhouding 

40 Een percentage van 20,9 procent. Hun namen: Herman Gijsbertsz., Jan Hendriksz. lakensnij-
der, Gerrit Bloeme, Marten Albertsz., Mr. Aelt Craen, Joachim van Mulheim, Jacob Vene, Claes 
van Aken, Hans Drenth en schipper Gosen Jansz. Zie ook hoofdstuk 5, p. 252. 
41 Zie hoofdstuk 5, p. 252. 
42 Zo maakt een brief van het Deventer raadslid Dr. Herman Scharf vanuit Kampen naar zijn 
woonplaats duidelijk, dat er binnen de Kamper gezworen gemeente in 1581 meerdere personen uit 
de gewone bevolking gekozen waren: 'Sie hebben oick ettlicker matier [matrozen?] end venni-
scher [?] luiden van geringer conditien in oerer gemente gekoren.' De brief, geciteerd naar Reits-
ma, Centrifugal and centripetal forces, 148, bevindt zich in het Archief der gemeente Deventer, 
M.A. 6. 
43 OA2517, fol. 176. 
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met de vijand werd afgekondigd waarin vooral geheime briefwisseling met de 
troepen van Parma of Rennenberg een reële bedreiging werd geacht, vond een 
week later binnen de stad de beeldenstorm plaats. Het dreigende gevaar van 
spaansgezindheid drong de gereformeerde staatsgezinden ertoe voor eind 
maart hun gematigd standpunt op godsdienstig gebied los te laten. En het 
stadsbestuur trad tegen hen niet krachtig meer op, mogelijk in het gehee' niet. 
Door de magistraat werden degenen die kerkgoederen hadden meegenomen, 
geen kerkschenders meer genoemd. Een meer neutrale term 'diverie' werd 
voor dit vergrijp gebruikt. Het in meerderheid staatsgezinde stadsbestuur 
hield zich de facto niet meer aan de Religievrede. De facto. Over officiële op
heffing van de Religievrede spreken de stukken niet. Nog op 7 april formuleert 
het stadsbestuur religievrede de jure. Want in het attest aan pastoor Havens 
bij diens vertrek afgegeven, belooft de magistraat dat de pastoor zijn diensten 
binnen Kampen weer zal kunnen verrichten 'soever in toecompstigen tijden 
die catholycke roemsche religie hier vrij ende sonder eenich verhinder geëxer-
ciert sal moegen worden'. In deze formulering houdt het stadsbestuur reke
ning met het mogelijk ter plaatse weer intreden van een situatie van religievre
de.^ 

Een maand na de beeldenstorm vindt in de stad een ingrijpende verdere po
litieke verschuiving in staatsgezinde richting plaats. Op 21 april, terwijl het 
stadsbestuur op het raadhuis vergadert, stappen 'sommige private borgers' de 
raadskamer binnen. Een van hen heeft een 'bloet rappier in de handt'. Staan
de de vergadering wordt een 'cedulken' voorgelezen dat de namen van een 
achttal magistraatsleden bevat. De acht bestuurders worden door de gewapen
de burgers over de IJsselbrug de stad uitgezet.'" Al worden de namen van de 
acht uitgezette magistraatsleden verder niet vermeld, het gaat om hetzelfde 
achttal dat begin juli 1580 ook in het dan nieuw gekozen stadsbestuur ont
breekt: Coenraet van der Vecht, Hendrik Kistenmaker, Geert van Endhoven, 
Simon Glauwe, Henrick van Averenck, Johan Roeper, Carl Knoppert, Dirck 
van Ballen. Waarom werd vanuit de burgerij tegen acht van de in totaal acht
tien magistraatsleden ingegrepen? In de stukken waarin het incident aan de 
orde komt, ontbreken de motieven. Maar een vernieuwing van het stadsbe
stuur in juli maakt duidelijk waarom de genoemde acht van het politieke to
neel verdwenen. Zes weken na hun uitzetting, op 5 en 6 juli, grijpt in opdracht 
van Matthias en Oranje een tweetal gezanten van de Generale Staten op de be
stuurlijke verhoudingen in. Alle zittende leden van de gezworen gemeente en 
de magistraat worden uit hun functies ontheven. Onder leiding van de com
missarissen vinden er tussentijdse verkiezingen plaats. De gezanten van de cen
trale regering geven een verklaring af, dat de vernieuwing van het stadsbestuur 

44 OA453, a.o.p. 7 april 1580. 
45 OA 97, verslag van de landdag aan Oranje, 23 april 1580. Met de nasleep in OA 2517, fol. 206, 
22 april 1580; fol. 231, 15 mei 1580. 
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niet tot verkorting van enig privilege zal strekken. Zowel uit de acte als uit de 
bespreking tevoren op de landdag gehouden, wordt duidelijk, dat het om een 
politieke noodmaatregel ging ter verwijdering van verdachte elementen uit de 
stadsregering: 'buyten gewoentlicken tijde om den tegenwoerdigen noot ge
schiet""; 'indien ymantz van raedt oft gezworen gemeente verdachtig gehol-
den worde, dat den sticht gedaen worden mochte ende indien den sich nyet 
purgeren konde, alstan te straffen nae behoeren'."^ Op de landdag van 30 
juni bleek nog enig uitstel van de noodmaatregel mogelijk, mits 'dat ghienpe-
ryckel van den stadt Campen wesen mochte'. De maatregel had duidelijk een 
politieke strekking, was niet tegen rooms-katholieken als zodanig gericht, 
maar had doorvoering van volledige staatsgezindheid binnen het stadsbestuur 
tot doel. In het licht van die doelsteUing bezien, kan de eerdere uitzetting van 
acht magistraatsleden worden gezien als een ingrijpen vanuit het staatsgezin
de deel van de burgerij, dat hen van spaansgezindheid verdacht. Hun uitzet
ting had een politiek doel: door een actie van de spaansgezinde factie mocht 
de stad niet voor de zaak van de opstand verloren gaan. In de uitzetting ma
nifesteerde zich de partijstrijd tussen de verschillende facties. Weliswaar riep 
de wijze waarop de gevreesde ondermijning van het staatse gezag te Kampen 
voorkomen werd, op de landdag nogal wat vragen op. De kritiek betrof ech
ter niet het feit dat de acht magistraatsleden van het politieke toneel verdwe
nen, maar uitsluitend het private karakter van de actie. Het is in dit verband 
opmerkelijk, dat de landdag niets deed om de afgezette magistraatsleden 
weer op hun post terug te laten keren. Kennelijk werd de vrees voor een 
spaansgezinde greep naar de bestuurlijke macht niet geheel ongegrond be
schouwd. 

De uitzetting van 21 april noch de bestuursvernieuwing van begin juli hiel
den in, dat rooms-katholieken voortaan wegens hun godsdienstige overtuiging 
werden verbannen naar een onaanzienlijk hoekje van de Kamper maatschap
pij. Ondanks grote wijzigingen in de politieke en religieuze situatie keren in 
het stadsbestuur als nieuwe schepenen Arent toe Boecop en Egbert ten Bus-
sche terug en als raadslid Egbert Morrhe. Het waren personen met rijke be
stuurlijke ervaring, maar rooms-katholiek. En uit de landdagverslagen blijkt, 
dat Arent toe Boecop tot begin maart 1581 als gedeputeerde van Kampen ook 
regelmatig op de Overijsselse landdagen verschijnt."^ 

46 Copie van de acte van verklaring, OA 288 
47 Dagvaardboek OA 2517, fol 239. Sticht gedaen worden = beschuldiging, aanklacht indienen 
tegen Verwijs en Verdam, Middelned Woordenboek, VIII, 295. Purgeren = van beschuldiging 
zuiveren Verdam, Middelned. Handw boek, 478 
48 OA 2517 Pas in 1621 vah m samenhang met het aflopen van het Twaalfjarig Bestand het be
sluit dat voortaan op de landdag enkel gereformeerden zullen worden toegelaten. OA 2526, fol 
90, 26 maart 1621. In dezelfde samenhang besluit men op 29 jum 1621 ook tot verandering van de 
eed van de ridderschap ten gunste van de gereformeerde religie. OA 2526, fol 62, cf ook fol 65, 
resolutie van 7 juli 1621: 'oock mede sullen verclaeren ende verseeckeren, dat sije die Papistische 
Religie mit derselver affgoedische dwalinge ende superstitien nyet anhengich offte toestaendich 
sijn, maer daervan een affkeer hebben ende dat sije sijn voorstanders van de ware Chnstelicke 
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De gereformeerden komen uit de complexe situatie van de eerste helft 1580 
als versterkte partij tevoorschijn. Dat in het nieuwe, staatsgezinde stadsbe
stuur gereformeerden een belangrijke plaats innemen, verwondert niet. Zij 
wisten wat ze wilden: staatsgezind zijn en blijven. Deze opstelling kwam de 
zaak van de opstand ten goede. Matthias, Oranje en de Generale Staten kon
den op hen rekenen. Dit betekent echter niet, dat de staatsgezinden die vanaf 
juH 1580 binnen de stad de politieke macht bezitten, in meerderheid gerefor
meerden waren. Uit vergelijking van de naamlijst van magistraatsleden en 
meenteleden met de lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk over de jaren 
1579-1581 blijkt, dat de staatsgezinde magistraat in 1581 voor niet meer dan 
28,6 procent uit gereformeerden bestond. En voor de gezworen gemeente 
komt het percentage uit op 26,7 procent. Op grond van de genoemde percenta
ges mag wel worden aangenomen dat de gereformeerden in de jaren tachtig 
een belangrijke inbreng in de stedelijke politiek hebben gehad. Maar tevens 
wordt duidelijk, dat staatsgezindheid niet automatisch gereformeerd-zijn be
tekende. Eerst in 1608 neemt de magistraat een besluit waardoor staatsgezind
heid en gereformeerde opstelling voor een belangrijk deel gaan samenvallen. 
Maar ook dan blijft de mogelijkheid aanwezig lid van het stadsbestuur te wor
den zonder belijdend lid van de Gereformeerde Kerk te zijn. Het lidmaatschap 
van de raad staat vanaf 1608 open voor wie van de gereformeerde religie 'oe-
penbare professie doen, off te ten minsten soedanige die sich dachlicks in 't ge-
hoer van Goedes Woordt laten vynden'."' Het 'offte' houdt de mogelijkheid 
tot toetreding open voor wie met de publiek erkende kerk sympathiseren, de 
bredere kring van zogenaamde 'liefhebbers' van de Gereformeerde Kerk. 
Eerst na de plaatselijke moeiten tussen remonstranten en contra-remonstran
ten staat toetreding tot het stadsbestuur enkel open voor degenen die 'lytmaet 
van de waere Christelicke Gereformierde Kercke' zijn en willen blijven 'bij de 
leere vastgestelt in Synodo Nationali'.'" 

Bij vergelijking van de naamlijsten van magistraatsleden en meenteleden uit 
1581 met die van 1579, blijken in 1581 slechts vier magistraatsleden te zijn aan
gebleven: Otto Gansneb Tengnagel, Geert Vrese, Bartolt Luloffs en Rulof 
Buyther. Voor de gezworen gemeente bleven in 1581 uit 1579 alleen nog maar 
Willem toe Boecop, Gijsbert van Bronckhorst en het eerdere magistraatslid 
Geert Lose aan. Alle overige leden van het stadsbestuur in 1581 zijn ten op
zichte van 1579 nieuwkomers. Dit wijst op een radicalisering binnen het stads
bestuur in staatse richting. Spaansgezinden werden uit het stadsbestuur ge
weerd. Bovendien verdwenen gematigde staatsgezinden die in de overgangspe
riode 1578-1580 kennelijk een bestuurlijke middengroep hadden gevormd. 

Hoewel voor nog geen 30 procent bestaand uit gereformeerden erkende de 

Gereformeerde Religie'. De term 'voorstanders' laat ruimte voor toetreding van personen die en
kel sympathisant of liefhebber van de Gereformeerde Kerk zijn. 
49 OA 23, fol. 162. 
50 OA 23, fol. 153, 12 januari 1622. 
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nieuwgevormde, staatsgezinde magistraat de gereformeerde religie in de prak
tijk als de openbare christelijke religie. De de jure nog steeds geldende Religie-
vrede was door de feitelijke toestand tot een dode letter geworden. De breuk 
met het Spaanse gezag, die al sinds juli 1578 een feit was, had eerst na de afval 
van Rennenberg tot de afschaffing van het rooms-katholicisme als openbaar 
erkende religie geleid en deze afschaffing hing direct samen met het verband 
dat men wel moest leggen tussen rooms-katholicisme en spaansgezindheid. 
Zowel in Kampen als in de andere IJsselsteden bleef men steeds alert ten aan
zien van de Spaanse dreiging. Op de landdag komt telkens weer het gevaar van 
vijandelijke aanslagen aan de orde. Een dag na de uitzetting van het achttal 
magistraatleden uit Kampen stellen Zwolse hoplieden de landdag maatregelen 
voor, om door beveiliging van de steden 'alteratie' te voorkomen; dit om 'den 
viant die om sijn ooge op de Landschap van Overijssel to werpen ende ansla-
gen te maken nu meer ende geheel to benemen'.'' Op 12 september 1580 reist 
een deputatie naar Hasselt om er te waarschuwen, dat er plannen bestaan voor 
een vijandelijke aanslag op die stad." Ook in Kampen blijft men in dit opzicht 
waakzaam, zoals duidelijk wordt uit verschillende publicaties van de magi
straat. De burgerij wordt gewaarschuwd voor 'ledichgangers, bedelers en lant-
loepers, under dewelcke oick voele verspieders van den lande sich vermengen'. 
Geen inwoner mag 'vreemde soldaten in sijn huys laten benachten' zonder toe
stemming van burgemeesters en hopman." Voor deze waakzaamheid was in
tussen alle reden. Rennenberg en Parma bleven doorgaan met te proberen de 
inwoners van Overijssel te beïnvloeden om de kant van Spanje te kiezen. Op 
29 april 1580 komt op de landdag een brief van Rennenberg aan de orde en op 
11 juni een soortgelijk schrijven van Parma waarin aan de inwoners van het 
gewest de oproep wordt gedaan, om zich aan de zijde van de koning te scha
ren.'" Op 30 juli komt er een brief van Rennenberg ter sprake, gericht aan di
verse leden van de ridderschap, om op 3 augustus te Lingen te verschijnen om 
te horen naar een commissaris van de koning." Kort na de oproep van Parma 
komt het in Zwolle tot een gewapend conflikt. Op 15 juni 1580 hoort men in 
Kampen, dat 'desen morgen eenige twijspalt onder de burgeren binnen SwoUe 
erresen is'. Hopman Schamplon uit Kampen wordt om assistentie verzocht. 
Van staatsgezinde burgers uit Kampen die gelijkgezinden in Zwolle wilden 
gaan helpen, werd een aantal door de boeren uit Mastenbroek doodgeslagen. 
Met name genoemde slachtoffers waren: Arent Vrese, Claes van Olst, Hen-
drick Vrese, Jan de Lombert en Geert Borgersz.; alle vijf wel staatsgezind, 
maar alleen de eerste stond als lid bij de Gereformeerde Kerk ingeschreven. 
Als hierop twee vendels soldaten uit Holland via Kampen naar Zwolle komen, 

51 OA 2686; OA 2517, fol. 206, 22 april 1580. 
52 OA2517, fol. 264. 
53 OA 243, fol. 74, 23 mei 1580; fol. 78, 15 september 1580. 
54 OA2517, fol. 216, 29 april 1580; fol. 222, 11 juni 1580. 
55 OA2517, fol. 246. 
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trekken veel burgers uit Kampen met hen mee.^'' In Kampen zelf wordt ook in 
dezelfde tijd een gevangene, Lenart van Maseyck, ondervraagd 'op sijne con
fessie van eenich verraet to Campen'." 

Ondertussen hebben Parma en Rennenberg Groningen, Coevorden en Olden-
zaal in handen. De laatste stad wordt zetel van het Spaanse bestuur in Overijssel. 
Rennenberg waagt zich aan een kort beleg van Zwolle. In de winter van 1580 op 
1581 wordt vier maanden lang Steenwijk belegerd. Er is sprake van een perma
nente militaire dreiging voor zowel Steenwijk als de IJsselsteden.'* Oranje en zijn 
oorlogsraad te Kampen beseffen het strategisch belang van deze stad voor het 
noordoosten van de Nederlanden. Tegenover het afvallige gebied van Rennen
berg wil Oranje Kampen als bufferstad. De prins acht fortificatie van de stad no
dig.'' De door hem hier ingestelde krijgsraad coördineert het staatsgezinde 
krijgsbeleid. Onder de voortdurende oorlogsdreiging worden begin 1581 vrou
wen wier mannen zich in het kamp van de vijand bevinden, de stad uitgewezen.*" 

Wanneer in juli van dat jaar de koning door de Staten-Generaal wordt afge
zworen, maken de staatse Staten van Overijssel hiertegen echter bezwaar. Het 
plakkaat van Verlatinghe wordt in het gewest niet afgekondigd. De bezwaren 
tegen verlating van Filips II werden ruim een jaar voor de Acte van Verlating
he al door de landdag van 22 april 1580 op de volgende wijze geformuleerd: 
'dat men dannoch voer Godt ende mit recht nyet bevoeget en is den Coninck 
van Hispanien op dessen voet to verlaten. Want al is 't dat die Coninck der re
ligion unde andere saken (waerom dese krijch angevangen) viant is, soe kan 
doch der Almachtiger Sijner Majesteit (als men sich tot sijne Godtlicke Al
macht in wekkers handen aller heren ende potentaten harten staen, gantzlic-
ken to betrouwet) eenen anderen sin und gemoet geven oft andere middelen 
(die bij menschen nyet bedacht kunnen worden) verkenen daermede die lan
den mit Sijne Majesteit wederom versoenent, ofte van desse oorloge op die 
eene oft andere maniere verlosset und entslagen werden moegen'. Al formu
leert men onder meer fundamentele bezwaren tegen diens religiepolitiek, de 
mogelijkheid van verzoening met de koning wordt open gehouden.'^' Toch 

56 In Zwolle verliest de spaansgezinde partij Hun plan om zich op de nadering van Rennenberg 
van het bestuur meester te maken, mislukt Uit voorzorg blijven de staatse troepen er voorlopig. 
Arent toe Boecop, Uittreksels uit het Dagboek, 70-72; NA, Arch Ned. Herv. Gemeente Kampen 
138. De beoordeling dat de rooms-katholieken zich van het stadsbestuur van Zwolle trachtten 
meester te maken' Van Gelder, Revolutionaire Reformatie, 143, die zich wat de feiten betreft, ba
seert op Van Hattum, Geschiedenissen van Zwolle, III, 181, 183. 
57 OA 2517, fol. 223, 21 jum 1580 
58 Formsma,'De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd', 123. 
59 Lijst van de licenten of schansgelden door de prins aan Kampen tot fortificatie van de stad 
toegestaan. OA 2349, 22 maart 1580 Ten behoeve van de fortificatie krijgt de stad door Matthias 
het recht tot verlening van de turftol te Zwartsluis en Blokzijl en de inkomsten van het Karthui-
zerklooster op de Sonnenberch. OA 2350 De landdag besluit 9 april 1582 tot het leggen van twee 
schansen in Mastenbroek, niet ver van de stad. OA 2395. 
60 OA 243, 81r., 22 januari 1581 
61 OA 2517, fol. 227-229, 23 april 1580. 
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volgt ook in Overijssel op 13 september 1581 een besluit tot afzetting van al de 
functionarissen die geen afstand hebben genomen van hun eed aan de ko
ning." 

Terwijl staatse en Spaanse troepen het gewest doorkruisen, kondigt het 
stadsbestuur op 5 augustus 1582 een 'vastell ende bedelldach' af, 'Godt Al-
machtich biddende dat Sijn toernige handt van ons genedelicken affgenoemen 
moege worden, welvaert ende voirspoet deses landes verlenen wille'. Ieder zal 
deze dag in acht nemen, 'cessierende van alle werckelicke exercitiën, daeren-
boven dat men ghiene gesellschap in harbergen noch taverne setten en sal'. 
Deze diverse malen herhaalde publicatie weerspiegelt een gereformeerde wijze 
van verwerken van de oorlogsmoeiten." Moeilijke beslissingen moeten wor
den genomen. Augustus 1582 wordt een veldleger voor het gewest gevormd. 
Voorzover het platteland niet door krijgsvolk kan worden beschermd, moeten 
alle huizen er worden verbrand.**^ Op 16 november 1582 wordt Steenwijk door 
troepen van de vijand overrompeld.'' Na de afval van Rennenberg ontvangen 
de staatse Staten pas weer in 1584 een stadhouder, Adolf van Meurs. Voor
waarde waarop hij wordt aangenomen is allereerst, dat 'sijn E [dele] de gere
formeerde religie, d' welcke de Staten des landes van Overijsel uyte sonderlin-
ge genade Godes hebben, hanthaven ende d' selvige oick allenthalven in den 
plattenland und cleyne steden also befurderen, dat ghiene exercitie van religie, 
uytbenomen de gereformierde, in dese lantschap meer exerceert worde, myts-
dyen dat dan noch nyemants met inquisitie off examinatie sijnes geloves offte 
andersins beswaert worde, uytgesondert de kerckendienaers die gewoentlick 
nyet togelaten worden sonder voergaende examen'.'^ De stadhouder moet zich 
dus uitdrukkelijk bereid verklaren tot handhaving van de gereformeerde reli
gie als de enige publiek erkende. Hij dient de belangen van de Gereformeerde 
Kerken voor te staan, met dien verstande dat voor ieder gewetensvrijheid ge
waarborgd is en ieder van gewetensonderzoek gevrijwaard blijft. 

Voor de steden die staatsgezind zijn, blijft het gevaar van uitlevering aan 
Parma bestaan. Zowel in Gelderland als in Overijssel worden hiertoe herhaal
de malen pogingen ondernomen. Te Nijmegen en Doesburg lukt dit. In Gel
derse en Overijsselse steden wordt daarom de staatse bezetting versterkt en 
worden verdachte rooms-katholieken uitgewezen. Een dergelijke situatie heeft 

62 Overijsselsche Plakkaleniijst, 55 no. 155; 56 no. 157. 
63 OA243, fol. 93v., 5 augustus 1582; herhaald op lOjuni 1587, 20 maart 1588, 22 mei 15902au-
gustus 1590. 
64 OA 243, fol 93 v., 12 augustus 1582; OA 457, 24 juli 1583, reise ende boedeloon inzalce 'reso-
lutien van 't opbarnen der huysen in den platten lande, om den viant die middelen van 't onder-
holt toe benemen'; ook OA 2734, Stukken hierover van de Staten-Generaal, 20 juni 1584. Geschil 
van de Staten en de Landraad met de centrale regering hierover, OA 2764. Het ging om een selec
tieve maatregel met strategisch doel. In verband met deze brandschattingsmaatregel: Nog in 1584 
wordt het vlak bij de stad gelegen Mastenbroek door mvallende vreemde troepen bezet. OA 457, 
a.o.p. 
65 Formsma, ' De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd', 123. 
66 OA2519, fol.210, 18 september 1584. 
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zich behalve in Amersfoort, Arnhem en Deventer ook in Kampen voorgedaan. 
Op de avond van 17 maart 1585 bij het optrekken van de wacht schoolden 
rooms-katholieke burgers voor het stadhuis samen. Ze bedreigden de soldaten 
van het staatse garnizoen. Hopman Maarten Wolfswinkel nam hen gevangen 
en zette hen de stad uit. Korte tijd later maakte het stadsbestuur bekend dat ie
der, indien 'eenige brieven van den viandt gebracht worden, den brengers der-
selver brieven anholden' en met brief en al bij de burgemeesters brengen moes
ten.' ' Het verraad komt voor de IJsselsteden wel heel dichtbij, wanneer in 
1586 Leicester tot landvoogd aangenomen wordt. Diens legeraanvoerder Stan
ley, met zijn garnizoen gelegerd in Deventer, loopt in 1587 over naar Spaanse 
zijde. Ook in Zwolle heeft Parma zijn handlangers, maar daar wordt snel orde 
op zaken gesteld, zodat de stad niet in handen van de vijand raakt. Het groot
ste deel van het gewest ligt nu onder controle van de vijand. Na de overgang 
van Deventer zijn in feite alleen Zwolle, Hasselt en Kampen nog maar vrij.** 
Kampen, dicht aan het oorlogsfront gelegen, verzorgt gewonde soldaten. 
Voormalige Kamper kloosters fungeren als militair hospitaal. In 1586 worden 
op stadskosten voor 41 gestorven soldaten graven gedolven.''' Aan het eind 
van de jaren tachtig vormt een aanval van spaansgezinde soldaten nog steeds 
een reële bedreiging. In de stad bevinden zich begin 1589 daarom twee staatse 
vendels met in totaal 253 soldaten. Eind 1589 wordt Maurits tot stadhouder 
gekozen. In 1590 zet hij een offensief in. Mei 1591 herovert hij Zutphen en De
venter, juni 1592 volgt Steenwijk en vervolgens Coevorden. De vijand wordt 
steeds verder teruggedrongen. In twee jaar tijd verandert de situatie binnen het 
gewest totaal. Het militaire dieptepunt is voorgoed voorbij. 

Wie eind 1592 uit vijandelijk gebied in het staatse Kampen terug wil keren, 
weet bij eedzwering waarvoor hij heeft gekozen: 'tegens den Coninck van His-
pangien, malcontenten, ligeurs en andere vianden deser Vereenichder Provin
ciën welcke bij die waere gereformierde religion blijven werden'. Hij belooft 
tegen Filips II met lijf, goed en bloed een gereformeerde Unie te zullen verdedi
gen.™ Nadat in 1594 ook Groningen in handen valt van Maurits en Willem Lo-
dewijk en in 1597 Oldenzaal, Ootmarsum en Enschede veroverd zijn, is het ge
west voor het eerst sinds twintig jaren geen rechtstreeks oorlogsterrein meer." 
Voor Kampen is hiermee de militaire dreiging weggevallen. Zowel politiek als 
kerkelijk vormt het eind van de jaren negentig voor ons onderwerp een goede 
begrenzing. Staatkundig is de toestand dan immers geconsolideerd en gods
dienstig gezien hebben de gereformeerden in de stad hun plaats verworven. 

67 OA 243, fol 105 r , 14 april 1585; herhaald op 24 januari en 22 oktober 1587, fol. 109r. Mou
lin, Historische Kamper Kromjk, II, 179, 180. 
68 Formsma, 'De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd', 124 
69 OA 459, Stedelijke rekeningen 1586, a o p. 
70 Besluit van schepenen, raad en gezworen gemeente op 5 december 1592 genomen, bestemd 
voor 'alle deghene die bij den viandt gedient, gewest ofte op des viandts souvegarde geseten heb
ben' OA 23, fol 15 r., 5 december 1592. 
71 Formsma, 'De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd', 126. 
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B. UITBOUW VAN HET GEREFORMEERDE LEVEN 
(1581 - DE JAREN NEGENTIG) 

1. Geheel voor gereformeerde eredienst ingerichte kerkgebouwen 

Uit een korte opmerking in de getijdenmeestersrekeningen over 1580 bleek 
reeds dat voor 15 juli een begin werd gemaakt met het inrichten van de paro

chiale hoofdkerk voor gereformeerde erediensten.''^ De rekeningen van de 
kerkmeesters van de Bovenkerk geven aan, dat deze werkzaamheden tot in 
1581 zijn doorgegaan. Harmen Messelaer wordt betaald, omdat hij de 'borten 
van de 12 appostelen op hett koor affgebroken hef ft ende de krensen boven 
haer hoef ft'.^' In een gereformeerde kerkruimte past geen heiligenaureool 
rond apostelafbeeldingen. Henrick van Coesfelt ontvangt vergoeding, omdat 
hij tussen de vier pijlers bij het koor gewit heeft, een plaats waarvan de kerk

meester noteert, dat voorheen 'daer den monnick solde schilderen'.^■' Jacob 
Kistenmaker werkt aan het koor, 'dar 't sakramentzhuijsken gestaen hadde' 
en Harmen Messelaer levert metselwerk 'daer de Snijdersaltaer gestaen 
hefft'." De vloer van de St. Nicolaaskerk wordt opgehoogd met duizenden 
stenen, zerken en altaarstenen afkomstig van het Karthuizerklooster, het St. 
Johannes Baptistaklooster te Brunnepe, het St. Brigittenklooster, het Celle

broedersklooster en de kapeF* van het St. Geertruidengasthuis. Het koor en de 
omgang rond het koor 'daer de altaren gestaen hadden', wordt ingericht tot 
begraafplaats: 'omme den ommeganck voert van de Schepencapelle hen an 
den Alderzylenaltaer voer 't lijken tho maken'." Bij de kerkzuivering zag men 
enkele 'paapse' resten over het hoofd. Tot in 1632 werd 'in de glasen in de 
kercke staende [...] noch groote afgoderije ghesien'. Toen werden ook deze 
restanten verwijderd, samen met het beeld van de H. Severinus staande 'op de 
candelaer van de Linnenweversgilde'* tot ergernisse van de swacken ende vro

me ende versterckinge van de paepse in haere afgoderije'.'" Wolter Crachtsz. 

72 Zie onderdeel A.2 van dit hoofdstuk, p. 292. 
73 OA 1332, fol. 98v 
74 OA 1332, fol. 94. De zinsnede geeft treffend de relatie weer tussen beeldende kunst en het 
roomskatholieke geestelijk beleven. Het geschilderde beeld op de pilaar functioneerde als 'An

dachtsbild', als hulpmiddel bij gebed en meditatie. 
75 OA 1332, fol. 91. 
76 Uit de kapel van dit gasthuis kan slechts op beperkte schaal afbraakmatenaal zijn gehaald, 
want eerst op 26 januari 1611 geeft de magistraat bevel om tot onmiddellijke afbraak van de St. 
Geertruidenkerk over te gaan. De materialen worden dan aangewend voor de Buitenkerk. OA 23, 
fol 199 
77 OA1332, fol. 92 V , 9 3 . 
78 Dat de aan roomskatholieke eredienst herinnerende gildeattributen verwijderd werden, bete

kent overigens met dat na de Reformatie de gilden geen bijdrage meer leverden aan het kerkinte

rieur. Zo had het Drapeniersgilde zowel aan de Bovenkerk als aan de Broederkerk een grote kope

ren kroon geschonken. De kosten van deze schenkingen mocht naar raadsresolutie van 3 mei 1648 
op ieder nieuwe gildebroeder worden verhaald tot een bedrag van twee goudgulden. OA 27 
79 >l^(/25 (1898), 201. 
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krijgt opdracht om op een houten wandbord 'de Tyen Geboden mitt gulden 
letteren' te maken. Ook zal hij maken 'de ander twe taeffrilen mit het Vader 
Onse ende 't Gelove'.*" Behalve deze tekstborden laat kerkmeester Jan Hen-
ricksz. Lakensnijder op de gewitte muren nog enkele Schriftplaatsen aanbren
gen: 'tho wytten daer ick Schrifftuer wolde hebben laten schrijven als to weten 
daer St. Jorgyensaltaer gestaen heeft ende onder' t warck van 't kleyne orgell 
ende daer 't Tymmermansaltaer gestaen hefft ende onder 't Heeren glas'.*' In 
de Gereformeerde Kerken passen geen beelden. Naar besluit van de synode 
van Middelburg 1581 zal de kerkeraad er bij het plaatsen van teksten op de 
muren op toezien dat het karakter van beeldvrije kerk blijft gehandhaafd.*^ 

In het kerkgebouw worden korte tijd later nog drie liturgie-borden aange
bracht: 'Arent Malers weduwe gegeven van 3 bredekens tho verven daer men 
die Psalmen op schrift, 't stuck 6 st.'*' De borden onderstrepen de veranderde 
rol die de gemeente nu heeft in de kerkzang. Men is zich in dit gewest het ver
schil met de kerkzang uit de voorafgaande periode goed bewust. Van onbegre
pen Latijnse kerkzang wil men niet weten.*'' In plaats daarvan komt de ge
meentezang in voor ieder verstaanbare taal. De omschrijving van de drie litur
gieborden als borden 'daer men die Psalmen op schrift', wijst op de grote 
voorkeur voor gezongen Psalmen in de eredienst. Dat de gemeentezang in dit 
gewest echter ook een aantal 'oostersche gesangen' en het gezongen gebed 'O 
Godt, die onse Vader bist' omvatte, werd reeds in het vorige hoofdstuk aange
geven. De zusterkerk te Deventer besloot op 23 december 1591, dat met 'Kers
dage ende die volgende festdagen na older gewoonte gesongen sullen worden 
sumige lofsangen accorderende met Godes wordt, handelende van der gebort 
Christi als: Ein Kinderlein, So loflick ende gelovet bistu Jesu Christ'.*' 

De eerste predikant van de Bovenkerk, Holstech, heeft kennelijk moeite 
zich in de grote ruimte goed verstaanbaar te maken, want al in 1581 wordt 
'hett decksen boven den preekstoell [...] neder gelaten durch claginge van den 
predykant dat ydtt hem tho hoge wass'.*' Het kerkvolk dat door de beierman 
en het 'preekklockyen' genodigd wordt, kan onder de preekstoel plaatsnemen 
in daar deels nieuw aangebrachte banken." Dat er in de kerkruimte voor de 
kerkgangers banken opgesteld staan, is echter niet iets dat pas na de Reforma
tie werd ingevoerd.** De '34 bancken ende 12 kinderbancken' die Gosen Kis-

80 OA 1332, fol. 91,95. 
81 OA 1332, fol. 98v. 
82 Acta van de Nederlandsche Synoden, 370. 
83 Kerkmeestersrekeningen van de Bovenkerk 1582, OA 1332, fol. 108 v. 
84 Zie over de beoordeling van de Latijnse kerkzang door gereformeerden in dit gewest het uit 
1581 daterende Deventer 'Discours', 183 en 186. 
85 Schoengen, 'Aanteekeningen uit de Kerken-raad's akten', 263. 
86 OA 1332, fol. 98. 
87 OA 1332, fol. 95v., 96. 
88 In de kerkmeestersrekeningen over 1578, dus toen de St. Nicolaaskerk nog volop parochiekerk 
was, komt een onkostenpost voor inzake mannenbanken. OA 1332, fol. 64. In hoofdstuk 1, on
derdeel 2.3., p. 38 bleek dat al inhet jaar 1529 sprake was van mannenbanken. In de periode voor-
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tenmaker in 1581 maakt, zouden als noodzakelijke uitbreiding van het be
staand aantal banken kunnen worden gezien. Gosen heeft ook nog een 'raetz-
stoel ende karckraettstoele' in de Bovenkerk gemaakt. Door Harmen Messe-
laer worden nog '6 holdevasten' voor deze 'olderlyngenstoell' gemaakt. Ook 
de stoeldraaier heeft werk aan de 'kerckenraedtzstuell'gehad. Terwijl op de 
kansel de 'santloeper' Uep, hebben kerkeraad en gemeenteleden, stadsbestuur
ders incluis, de prediking van Holstech beluisterd.*' 

Ook in de Minderbroederskerk wordt de kansel het middelpunt. Om de pre
dikant beter verstaanbaar te maken, wordt er boven de kansel een klankbord 
aangebracht. Op de preekstoel staat een 'kandelar foer de prekendt'. Onder de 
kansel worden oude banken verzet en diverse nieuwe banken geplaatst. De 
schoolkinderen zitten apart: '4 nye bancken daer de scholkynder op syetten'.*' 

Voor eind 1580 wordt in de Broederkerk" het orgel uit de kerk van het Hei
lige-Geestgasthuis geplaatst, waarop gedurende de periode van de Religievrede 
de toen nog niet van stadswege bezoldigde organist Gerrit Lucas ten behoeve 
van gereformeerde eredienst gespeeld had.'^ Als stadsorganist speelt Gerrit 
Lucas ook in de Bovenkerk", waar Mr. Jan en Mr. Willem Andriesz. als zoda
nig waren aangebleven. In afwijking van het algemeen kerkelijk standpunt'" 
worden te Kampen de organisten in de gereformeerde eredienst ingeschakeld. 
De particuliere synode van Overijssel van 10 april 1581 besloot dat het orgel
spel geheel kon worden overgelaten aan het oordeel van de plaatselijke ker
ken." Een nieuwe overeenkomst van het stadsbestuur met organist Willem 
Andriesz." kort na de Reformatie, op 17 januari 1582, bewijst het gebruik van 

afgaand aan de Reformatie waren er in het kerkgebouw ook een aantal vrouwenbanken en 
kinderbanken aanwezig Zie hoofdstuk 4, onderdeel C, p 220 
Over kerkbanken in het algemeen spreekt reeds een raadsresolutie van 3 april 1456 Volgens dit 
besluit mocht niemand in de St Nicolaaskerk banken laten maken van een ander model dan die 
welke de kerkmeesters hebben laten maken, op straffe van 40 ponden boete OA 8, fol. 22v., 
'Sabbato post Passche' [3 april] 1456 Schilder, Digestum Vetus 1448-1478, regest 94 
89 OA 1332, fol. 98, 99 en 108v 
90 Uitgaveposten in de kerkmeestersrekeningen over 1582, 1584 en 1585 OA 1343 
91 De Minderbroederskerk wordt na de Reformatie Broederkerk genoemd 
92 De kerkmeestersrekeningen van de Minderbroederskerk bevatten een post van twee orgelma
kers die hiervoor uit Zwolle overkomen Zij overnachten bij schoolmeester Tymen Albertzen Zij 
beuren 40 herenponden 'van 't orgell uyt den Hilgen Gyesth in den Broeren tho versetten unde tho 
stemmen' In het bijzijn van 'Wyllem, orgelyst' vindt aan dit orgel in juli 1585 een reparatie 
plaats OA 1343 
93 'Verackordieren mit Gerrit Luckessen orgelyst voer datt hij de gantsse tijt gespuelt hadde so 
boven in de karcke ende in 't Hyllige-Gyest', OA 1332, fol 90. Lucas is twaalf jaar later nog steeds 
in dienst Op 29 april 1593 besluit het stadsbestuur hem jaarlijks 40 goudguldens levenslang uit de 
geestelijke goederen uit te keren, OA 23, fol 23 v 
94 Acta van de Nedertandsche Synoden, 174,253 Luth, 'Daer wert om 't seerste uytgekreten ', 
1, 101-104 
95 'Acta Overijsselse synode 1581', 169 en 174 'Dat die orgelen in 't ordel der gemeente staen 
sal', 'Het orgelgespeel stat in 't ordell ieder gemente' 
96 Over deze organist het volgende Hij was reeds vanaf 4 februari 1565 als stadsorganist in 
dienst, had dus jarenlange ervaring en was terdege geschoold in de kerkmuzikale praktijk Voor 
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orgelspel tijdens gereformeerde erediensten. De overeenkomst met de organist 
specificeert diens orgelspel namelijk als volgt: Hij zal iedere werkdag twee 
uren het orgel bespelen, 's morgens een uur en 's middags een uur. Verder 
wordt het orgelspel op de zondagen geregeld. Dit valt in twee delen uiteen. Al
lereerst zal Mr. Willem 's morgens na afloop van 'de predicatie' hetzij in de 
Broederkerk hetzij in de Bovenkerk tot eli uur het orgel bespelen, in de winter
maanden ook op de zondagmiddagen nog een uur. Daarnaast zal hij op de 
zondagen in genoemde kerken ook gedurende de erediensten het orgel bespe
len." De predikanten stellen ten overstaan van het stadsbestuur de eis dat de 
stadsorganisten 'godtzaligen mannen' dienen te zijn. Op deze eis van kerkelij
ke zijde reageert het stadsbestuur positief.'* 
Een voorzanger geeft leidmg aan de gemeentezang." 

De voor gereformeerde eredienst ingerichte kerkgebouwen blijven beheerd 
door het stadsbestuur, dat daarvoor stadsambtenaren aanwijst, namelijk we
reldlijke kerkmeesters en provisoren. Hun taak is het beheren van de zoge
naamde kerkfabriek, het geheel van materiele voorzieningen ten behoeve van 
het geestelijk leven van de burgerij. In het Boeck der Stadtampluden staan hun 
namen vermeld, precies zoals voor de Reformatie al het geval was."" Voor elke 
kerk worden twee kerkmeesters benoemd, waarvan ieder beurtelings een jaar 
met het geldelijk beheer belast is."" Na afloop van zijn jaar legt hij ten over-

zijn actieve indiensttreding begaf hij zich nog een heel jaar intern naar 'eenen bequamen ende ex 
perten meyster ende organiste [ ] om bequemehjck toe leren spoelen als een guet meyster ende 
organist' Gedurende zijn afwezigheid bespeelde een priester, heer Goessen van Voerst, het orgel 
Een priester als organist kwam meer voor, zie hoofdstuk 1, onderdeel 2 3 en nog kort voor de Re
formatie, in 1571 en in 1575, was er sprake van priester-organist heer Johannes Bernardi [Gerar-
di] 'Acta visitationis', 33, 206, GA-KK 78 De eerste benoemingsovereenkomst met Willem An-
driesz ging nog geheel uit van liturgische begeleiding in rooms-katholieke eredienst 'Metten, lau-
dibus, missen, vesperen ende loven soe in festis compositis als anderen den karcken annex synde, 
persoonelijck spoelen op ten orgelen [ ] mede in den loven ende die donredaechs misse in den 
Hilligen-Ghiest soe wel als in St Nicolaeskercke' OA 306, fol 111 e v De nieuwe overeenkomst 
van 17 januari 1582 heeft duidelijk een geheel andere strekking 
97 'als de predicatie in den Broderkercke gedaen is, soe sal hij voerts spoelen hent thoe eiff uren 
[ ] ende [ ] soe sal hij geholden wesen tho spoelen m die Bovenkercke van die kloeken thijene 
bet tho elven' , ende alle tijden der predicatien' OA 306, 203 v , 17 januari 1582 Binnen dit citaat 
wordt eerst het orgelspel rondom de kerkelijke samenkomst vermeld, uitleidend orgelspel dat vol
gens het archiefstuk overgaat in concertale bespeling van doorgaans een uur De zinsnede 'ende 
alle tijden der predicatièn' heeft betrekking op het orgelspel binnen de erediensten zelf Of het bij 
dit functioneren binnen de eredienst om orgelbegeleiding van gemeentezang ging, is niet duidelijk 
De term 'predicatie' in de citaten binnen deze noot heeft de betekenis van kerkdienst 
98 Het verzoek van de predikanten in OA 2264, de reactie van het stadsbestuur in OA 22, april 
1581 
99 Deze ontvangt daarvoor een behoorlijke vergoeding Zo betaalt het stadsbestuur aan A.R 
Schaep, voorzanger in de Buitenkerk 100 gulden uit OA 25, raadsresolutie 10 sept 1633 
100 OA 276 
101 De vroeger door de magistraat aan particulieren opgelegde verplichting om bij het opstellen 
van een testament een bepaald bedrag aan de kerk te schenken, bleef na de Reformatie van 
kracht OA 24, fol l ,20febr 1613 een goudgulden aan de Bovenkerk en aan de Buitenkerk. 
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staan van de medekerkmeester en de provisoren rekenschap en verantwoor-
dmg af. Deze provisoren worden door de magistraat uit eigen midden be
noemd, voor elke kerk twee, met dien verstande dat de provisoren van de St. 
Nicolaaskerk tevens toezicht houden op het beheer van de kerk van het Bngit-
tenconvent. Ook dit laatste was voor de Reformatie al zo. Onder het wereld
lijk beheer van stedelijke kerkmeesters en provisoren vallen behalve de twee 
parochiekerken ook een drietal kloosterkerken, de Minderbroederskerk, de 
kerk van het klooster St Johannes Baptista te Brunnepe en die van het zojuist 
genoemde Bngittenconvent. Verder ook nog drie gasthuiskerken '"̂  In de 
functies van kerkmeester en provisor komen we voor en na 1580 dezelfde na
men tegen. De Reformatie brengt geen wijziging in de personele bezetting van 
de functies van kerkmeester en provisor Slechts een tweetal wijzigingen doen 
zich voor: Rutger Hudde vervangt Henrick Cracht als provisor van de kerk 
van het St Catharmagasthuis. En Jan Henncksz. Lakensnijder, verklaart 22 
september 1580 'hebbe ick [ .] ontfangen [ ..] dyt karkenboeck [.. ] van de 
Ersamen Johan tho Boekop als karckmeyster anno 79'.'°^ Uit de overdracht 
door de rooms-kathoheke Johan toe Boecop aan de gereformeerde Jan Hen
ncksz Lakensnijder, valt voor het kerkmeesterschap met de eis van gerefor-
meerd-zijn af te leiden, want Johan toe Boecop staat een jaar later opnieuw als 
kerkmeester, nu van de Buitenkerk, genoteerd. Hij vervult dan zijn functie, 
terwijl hij toch met als lid van de Gereformeerde Kerk stond ingeschreven. 
Weliswaar werden van kerkelijke zijde de magistraten in Overijssel inzake 'het 
fabryck der kercken ende kercklicke huiser' verzocht er goede zorg voor te 
dragen dat geen anderen tot kerkmeesters benoemd worden, 'dan die professie 
doen van de gereformierde religie offt immers derselve merckhcken toegedaen 
sijn', maar de praktijk was soms anders '"̂  Onder de beheershandelingen die 
op raadsbevel door kerkmeesters worden verricht, valt ook de uitbetaling van 
traktementen Bijvoorbeeld volgens de kerkmeestersrekeningen van de Bo
venkerk de uitbetaling over 1580-1585 aan predikant Holstech, aan organisten 
en blasers [orgeltrappers], aan de koster, de 'beijerman' en de schoolrector."" 

102 OA 1330, OA 1332, OA 1343, OA 1344 
103 OA 1332, 22sept 1580 
104 Acta particuliere synode gehouden 16 januari 1587, art 31 Acta Provinciale en Particuliere 
Synoden, V, 215 
105 OA 1332, fol 92, 107v , 122 v , 123, 135v , 142v 
Op 27 oktober 1579 voegt zich Cornells Hendncksz bij de gemeente Achter zijn naam in de lid 
matenhjst is met latere hand de aantekening 'blaser' toegevoegd Volgens dezelfde lijst treedt op 
14 augustus 1580 Hennen Claesz , koster van de BuUenkerk, tot de Gereformeerde Kerk toe NA 
K Ned Herv Gem Kampen 138 

307 



2. Een Gereformeerde Kerk met bindmg aan de confessie en met aansluitmg 
bij Calvijn 

In de diverse kerkgebouwen worden voortaan gereformeerde erediensten 
gehouden met een liturgie op basis van de gereformeerde leer. Voor het kerke
lijk leven was confessionele eenheid reeds geformuleerd als binding zowel aan 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis als aan de Heidelbergse Catechismus.'°* In 
aansluiting hierop wordt in samenwerking met de andere kerken uit het parti
culiere ressort in 1581 op confessioneel vlak een aantal initiatieven genomen. 
De Particuliere synode van Kampen, waarvan Caspar Holstech praeses en 
Theodorus Sanderus scriba was, stelt een Akte van Instruktie voor de generale 
synode van Middelburg op. De Kamper ouderling Mr. Aelt Craen brengt met 
de andere afgevaardigden uit Overijssel op de generale synode onder meer de 
volgende instructies over:"" Allereerst wil men, 'dat die Nederlantsche Bekan-
tenis des Geloofs gerenovierth, van allen ministris mit andacht gelesen und van 
hoer underteikenth worth'. De tekst van de Akte van Instructie scherpt dit 
voorstel verder aan. Na renovatie van dit belijdenisgeschrift moet met het oog 
op ondertekening zo spoedig mogelijk publicatie volgen: 'gerenoviert unnd 
voertt sonder langer vertreck in 't hchtt gebracht werde, umb van allen minis
tris meth andacht gelesen unnd underschreven te worden'. De bedoeling is niet 
een revisie maar een correctie van gemaakte drukfouten en de uitgave van een 
standaardtekst, omdat er edities in omloop waren waarin drukfouten zaten.'"* 
Verder willen de Overijsselse kerken, 'dat ghene annder catechismus unnder 
tytel van correctie voirder sail gebruict worden'. Volgens de Akte van Instruc
tie dient deze maatregel o.a. 'umb die suspectien [verdenking] und calumnien 
[laster] van innovatie [vernieuwing] voer te kommen'. Ook wordt door de ker
ken voorgesteld 'dat een korte methodus des Catechismi voer den jonghen joe-
get in 't Latijn sal getransfenert worden'. Binnen het gereformeerde onderwijs 
wordt de Catechismus vanzelfsprekende leerstof geacht, 'umb denn jungsten 
kinderen in infimis classibus geproponiertt tho wordenn'.'"* Sa-

106 Zie onderdeel 3 van het vorige hoofdstuk 
107 'Acta Overijsselse Synode 1581', 171, 174, 175 Inzake ouderhng Mr Aert Craen OA 454, 
a o p 24 mei 1581, waar staat 'Item den 24 may is die E Mr Aelt Craen mit een predicant ge-
reyst na Zeelant daer een concilium geholden worde Tot welcke reyse die E Raedt hoer mit ge-
daen 25 g g ' Zie ook Acta van de Nederlandsche Synoden, 359, waar zijn naam genoteerd staat 
als 'Mr Aert Crane (Campen) Senior (ouderling)' 
108 Zie het vervolg 
109 Een week na de particuliere synode Kampen van 10 april 1581 wordt door ouderlingen en dia
kenen van Deventer in gelijke zin aan het stadsbestuur voor het platteland een regeling voorge
steld met betrekking tot het onderwijs in de Catechismus 'Daermit oeck die jugent op den dorpen 
met versuymt, sonder in den Catechismo flijtig underwesen werden, solann in den grothen dorpen 
eenen besonderen schoolmeister holden, unnd in den cleynen een sulcken coster annemen, die 
oeck insgelick der jugent den Catechismum [ ] leren conden' Discours, 279 Dat er begin 1581 
in deze IJsselstad van kerkeraadswege zelfs tot schoolonderwijs in de Catechismus voor de jeugd 
op het platteland initiatief wordt genomen, veronderstelt dat het onderwijs in de Catechismus 
voor de IJsselsteden zelf reeds is geregeld Voor Kampen mag hiervan worden uitgegaan 
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men met Haarlem stelt Overijssel in Middelburg de vraag of het niet raadzaam 
is een 'summa des catechismi te maecken, als Olevianus gedaen' heeft. Het 
antwoord van de generale synode hierop is, dat men voor 'de cleene kinderen 
in de Latijnsche Scholen ghebruycken mach de somma des Catechismus bij 
Beza beschreven, ende utghegeven Grece ende Latine'."" Tenslotte wordt aan 
de generale synode gevraagd wat men moet doen met een rector of school
meester die 'die belidenis des geloefves nieth underschriven' wil. Dit toont 
aan, dat de kerken in Overijssel het vanzelfsprekend vinden dat ook onder
wijsgevenden dit belijdenisgeschrift ondertekenen. 

De behoefte aan een standaardtekst voor de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
zoals die al bleek uit de Akte van Instructie 1581, komt opnieuw aan de orde 
op de particuliere synode Deventer, 9 april 1583 en Kampen, 24 maart 1584. 
Aan de kerk van Deventer wordt bij herhaling opgedragen 'allen vlijt aen toe 
wenden toe becoomen een correct exemplaer in fransoijs ende tselve metten la-
tijnschen ende duijtschen exemplaeren te confereren, daermeede die incorrect-
heyt der exempelaren der Nederlantscher Belijdeniss, anno '80 tot Antwerpen 
gedruckt, wechgenomen mach worden'.'" 

De Overijsselse afgevaardigden naar de generale synode van 's-Gravenhage 
1586, onder wie Gaspar Holstech, hebben aan de particuliere synode rapport 
uitgebracht van wat daar inzake binding aan en onderwijs in de confessie was 
besloten. Op de synode was een 'gemeene schoolordeninge' vastgesteld waarin 
de schoolmeesters 'al eer zy nochtans in den dienst treden, zullen eerstelick de 
belijdenisse der Nederlandtschen kercken in 37 articlen begrepen, ofte in plaet-
ze van dien den Catechismum onderteeckenen'. Ook zullen de schoolmeesters 
er op toezien, dat de scholieren de Catechismus van buiten leren en opzeggen, 
zowel op school als in de kerk. Schriftelijk liet de generale synode op 1 augustus 
1586 aan alle classes, ook aan die in Overijssel, weten dat iedere predikant die 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog niet had ondertekend, dit alsnog diende 
te doen 'tot een teecken der eendrachticheit met allen wel gevoelenden kercken 
inde leere der Waerheit'."^ Ook de Kamper predikant Thomas Goswinius"^ 

110 Acta van de Nederlandsche Synoden, 418, 438 
111 Acta Provinciale en Particuliere Synoden, V, 193, artikel 1. 
112 Acta van de Nederlandsche Synoden, 621, 639, 640 
113 Thomas Goswmius (1596-1619), wordt om zijn remonstrantisme 24 april 1619 door de syno
de te Dordrecht afgezet, samen met nog drie Kamper remonstrantse predikanten, Everardus Vos-
cuilius (1610-1619, 22 mei 1619 afgezet), Johannes Schotlerus (1616-1619, idem) en Assuerus Mat-
(t)hisius (1617-1619, 24 april 1619 afgezet) Meijer, Naamlijst van predikanten. Handschriften in 
de Bibliotheek der Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, no 1181 en no. 
1768 
Gezamenlijk geven ze in 1617 een geschrift uit over het stuk van de predestinatie onder de titel 
'Oprecht ende Claer Bericht'. Hun betoog onderbouwen ze met aanhalingen uit 'die oude Suyvere 
Waerheijt nae Godes woort' Daar tegenover worden 'onwaerheijden ende muwicheijden' uit ge
schriften van Beza, Calvijn, Gomarus, Maccovius, Perkins, Piscator, Polanus, Sturm, Ursinus en 
Zanchius gezet De vier Kamper predikanten verklaren dat zij de uitspraken van genoemde theo
logen 'van geheeler herten verwerpen'. 
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die in 1596 de belijdenis ondertekend had"", zal ook later nog als remonstrants 
voorganger aangeven, dat de twee formulieren functioneren als 'fundamenta-
lia' van de Gereformeerde Kerk. Op de particuliere synode van eind september 
1618 legt hij de verklaring af, dat zijn gevoelen niet ingaat tegen deze 'funda-
mentalia', d.w.z. 'tegen Catechismum ende Confessie'.'" Afgezien van zijn al 
of niet gelijk op dit punt, stellen we vast dat Goswinius vanaf zijn onderteke
ning in 1596 zowel de Heidelbergse Catechismus als de Nederlandsche Ge
loofsbelijdenis heeft beschouwd als de confessionele grondslag van het kerke
lijk samenleven. 

In aansluiting bij artikel 4 van de 'Kerckenordeninghe' van 's-Gravenhage 
wordt op de particuliere synode van 6 juni 1587 te Kampen tot een nieuwe 
'formam examinis' voor predikanten besloten, 'dewile het voorige, soo tot 
noch toe gebruickt is, alle locos ende articulos fidei niet vervatet, [...], nee-
mende 't selve voornamelicken uit de Nederlantsche Belijdenisse des geloofs 
ende den Catechismo'. Voor vernieuwing van het kerkelijk examen wordt een 
commissie van drie personen benoemd, onder wie twee Kamper predikanten: 
Georgius Nolthenius en Jodocus Goickerus.'" Van predikanten die de kerken 
in dit gewest reeds dienen, wordt door dezelfde particuliere synode verwacht 
dat zij op de 'alle weecken des maendaechs' te houden classicale vergaderingen 
[...] het gebruick der propositien uit den Catechismo anstellen sullen'."'' Deze 
preekvoorstellen dienen de wekelijkse catechismusprediking die reeds geruime 
tijd voor 1587 in gebruik was. Zij werd voorafgegaan door voorlezing"* van 
telkens een vijfde gedeelte van de 52 zondagen. Voorlezing, uitleg en onder
wijs in de Catechismus dienen ertoe dat jong en oud met dit kerkelijk belijde
nisgeschrift vertrouwd zullen raken. Een bewijs voor wekelijkse catechismus-
Het geschrift beslaat twintig bladzijden in klein 4°, gedrukt in twee kolommen en verdeeld in vijf
tien paragrafen Het betoog van de vier Kamper predikanten in de linkerkolom wordt onder
bouwd door aanhalingen uit de Schrift, rechts staan citaten uit geschriften van de door hen afge
wezen theologen Een exemplaar van het werk 'tot Campen ghedrukt bij Willem Berendtss in S 
Lucas, Anno 1617' bevindt zich in het archief van de gemeente Kampen 

114 Aan het begin van zijn ambtsdienst ondertekende hij in het register van handelingen van de 
provinciale synode een afschrift van de kerkenorde van 's-Gravenhage 1586 Hij verbond zich 
daarmee de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus te onderschrijven 
NA-K Ned Herv.Gem Kampen 1, Synodael boeck der Kerk van Overijssel. In de betreffende 
kerkenorde worden de dienaren van het Woord gehouden de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Heidelbergse Catechismus te onderschrijven: Acta van de Nederlandsche Synoden, 498, 501, art. 
47 en 61 
115 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, 301 
116 Acta van de Nederlandsche Synoden, 487, 488; Acta Provinciale en Particuliere Synoden, V, 
216 Zie voor de hier genoemde predikanten hierna, onderdeel 4, p. 318-320 
117 Ada Provinciale en Particuliere Synoden, V, 218 
118 Waarschijnlijk door de uit de geestelijke goederen bezoldigde voorlezer verricht De voorle
zer in de Bovenkerk krijgt op in 1628 voor een heel jaar 10 goudguldens uitgekeerd OA 25, 14 
aug. 1628. Het traktement van de voorlezer in de Franse Kerk wordt in 1645 vastgesteld op 30 
goudgulden OA 27, 21 febr. 1645. Kennelijk is het uit te keren bedrag flink verhoogd Voor een 
driemaal zo hoge uitkering binnen twaalf jaar aan de voorlezer van de veel kleinere Franse Kerk 
lijkt me inflatie alleen geen afdoende verklaring 
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prediking te Kampen in de jaren negentig levert het notulenboek van Steen
wijk. Volgens de notulen arriveert er te Kampen op 18 maart 1593 een beroe
pingscommissie die de volgende zondag met de kerkeraad en de magistraat 
overlegt inzake het beroep dat door Steenwijk was uitgebracht op de Kamper 
predikant Johannes Bogerman. Dit overleg vond plaats 'des sondaeges na den 
middage ende de catechismuspredicatie'.'" 

In 1594 doen de predikanten van Kampen bij ridderschap en steden hun be
klag dat in de directe omgeving van de stad nog pastoors en predikanten werk
zaam zijn die niet door de classis'^" zijn geëxamineerd. Diversen weigeren 'pro
fessie ende belijdenisse van oire gelove te doene als de waere gereformeerde re
ligie'.'^' Een aantal steden en dorpen in de regio worden met name genoemd: 
IJsselmuiden, Zalk, Kamperveen, Genemuiden en VoUenhove. Wat belijdenis 
doen van de ware gereformeerde religie inhoudt, kan op grond van boven
staande duidelijk zijn: onderschrijven van Gods Woord zoals dit in de Neder
landse Confessie en in de Heidelbergse Catechismus wordt beleden. 

Het stadsbestuur van Kampen heeft voor de eigen predikanten in 1593 een 
bibHotheek aangelegd, waaruit blijkt dat de verkondiging van het Woord kon 
worden voorbereid in aansluiting bij wat in internationale gereformeerde cen
tra, met name Geneve en Zurich wordt gelezen. De auteur van wie vooral werk 
aangeschaft wordt, is Johannes Calvijn. Daarnaast krijgt de bibliotheek de 
beschikking over diverse werken van Theodorus Beza, Rudolph Gualtheri en 

119 Archieven der Ned Herv Kerk te Steenwijk, [voorlopig] inv nr 199-1, fol 10b Voor meer 
gegevens over Bogerman zie hierna, p 314, noot 136, 338-339 Zowel de catechismusprediking als 
de uitleg daarvan aan de jeugd worden van groot belang geacht 'Oock heft Bogermanus den Ca
techismus alhier [= te Steenwijk] den 10 december [ ] begonnen ut toe leggen Alwaer oock se-
kere tal van kinderen waren die opseeden, so ventkens als meiskens doer die onderwijsinge des 
meisters' Archieven der Ned Herv Kerk Steenwijk, [voorlopig] inv nr. 199-1, fol 9 
120 Al werden op de classicale vergadering van 10 november 1584 te Kampen twee kandidaten ge
ëxamineerd, het bijeenkomen als classis en de classicale indeling is in de verdere jaren tachtig en 
ook gedurende de jaren negentig nog vlottend Zo wordt op de particuliere synode van juni 1587 
besloten 'Om eenen seeckeren voet te neemen van een beginsel der classicale vergadennge te 
maecken' Plaats van samenkomst zou Kampen of Zwolle zijn 
De particuhere synode van juni 1596 stelt vast 'Naedem sus langhe in dese provincie van Overijs
sel geen classes sindt geholden worden, soo ist verordent, dat bij provisie twee classes tweemael int 
jaer, [ ] sullen geholden worden ' Deventer en Zwolle vallen binnen dezelfde classis Tot de clas
sis Kampen, zo besluit men, behoren Kampen, Steenwijk, Steenwijkerwold, VoUenhove, Kuinre, 
Blokzijl, IJsselmuiden, Oldenmark, Blankenham, Kamperveen en Zalk, totaal elf kerken 
Op de particuliere synode van mei 1598 vindt volgens besluit in artikel 7 uitbreiding tot vijf classes 
plaats, voor het eerst is een classicale indeling van heel Overijssel, na Maurits' veldtocht van 1597, 
mogelijk geworden Ook de nieuw opgerichte classis Lingen wordt onder de particuliere synode 
van Overijssel gebracht Kampen, Zwolle en Deventer behoren nu tot verschillende classes Maar 
het in artikel 7 beslotene wordt volgens artikel 27 nog met in de praktijk doorgevoerd Naar be
sluit van artikel 7 resorteren onder de classis Kampen de volgende kerken Kampen, Genemuiden, 
Mastenbroek, Kamperveen, Zalk, Wilsum, IJsselmuiden, Zwartsluis en Ens Acta Provinciale en 
Particuhere Synoden, V, 218, 234, 243, 247 
121 OA2523, fol. 134, 13 maart 1594. 
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Hieronymus Zanchius. Verder wordt van de volgende auteurs een enkel werk 
aangeschaft: Benedictus Aretius, Henrich Moller, Peter Martyr Vermigli, 
Heinrlch BuUinger, Zacharias Ursinus, Johannes Piscator, Augustinus Marlo-
rat, Antonius Sadeelius en Jean Francois Salvard. Met deze aanschaf komt 
een keur van exegetische, homiletische, dogmatische en kerkrechtelijke littera
tuur voor de gezamenlijke predikanten beschikbaar.'^^ 

Uit de stadsrekeningen blijkt, dat er reeds acht jaar eerder in de Broeder-
kerk voor de predikanten een verzameling boeken aanwezig was: 'daer die pre-
dicanten sekere boecken omme gecost hadden, om op die librarie in den Broe-
ren gelecht te worden'.'^' En in 1588 ontvangt boekdrukker Berendt Petersz. 
van het stadsbestuur een betaling 'voer papier ende andere boecken daer die 
predicant Casparij guet voer gewest was'.'^" Of deze studieboeken door Hol-
stech enkel voor persoonlijk gebruik of ook voor de predikantslibrije werden 
aangeschaft, is niet duidelijk. 

3. De kerkeraad 

In het vorige hoofdstuk werd reeds vermeld dat kerkeraadsnotulen uit de 
begintijd ontbreken. Maar al is het aangelegde 'consistoriaelboeck' verdwe
nen, toch is reeds vastgesteld, dat tussen eind 1578 en 20 april 1579 ter plaatse 
een presbyterium verkozen werd. In de politiek onzekere situatie rond Ren-
nenbergs afval moest deze kerkeraad aan het kerkelijk leven leiding geven. De 
verklaring van het stadsbestuur dat de rechten van beide religies zouden wor
den gerespecteerd, wilde de kerkeraad toen van de zijde van de prins met mili
tair gezag ondersteund zien. Maar als een jaar later Gosen Kistenmaker in de 
Bovenkerk een kerkeraadsbank en magistraatsbank gemaakt heeft, is er in
middels een heel andere situatie ontstaan. Er is dan een proces in gang waarbij 
de Gereformeerde Kerk binnen de stad de enige openbaar erkende kerk wordt. 
Aan de 'olderlyngenstoell' die Gosen Kistenmaker maakte, werden door Har-
men Messelaer nog '6 holdevasten' bevestigd. Het is dus waarschijnlijk, dat 
naast de predikanten de kerkeraad in 1581 uit nog een zestal ouderlingen heeft 
bestaan.'^^ Nu de Gereformeerde Kerk de status van enig erkende kerk heeft 
gekregen, gaat op tal van punten de verhouding tussen de kerkeraad en het 
stadsbestuur een belangrijke rol spelen. 

Al vanaf het begin van de jaren tachtig komen we in het kerkelijk regeercol-
lege personen tegen die tevens zitting hebben in het stadsbestuur: 
- De naar Middelburg in 1581 afgevaardigde ouderling uit Kamptn Aelt Craen 
is in 1580 lid van de gezworen gemeente en in 1581 magistraatslid.'^' 
122 Zie BIJLAGE XI. 
123 OA 458, a.o.p. 3 november 1585. 
124 OA 461, a.o.p. 29 oktober 1588. 
125 Dit is des te aannemelijker als dit aantal van zes ouderlingen vergeleken wordt met het aantal 
van acht dat te Deventer wordt gekozen in 1591, zodra die stad weer aan staatse zijde is gekomen. 
Schoengen, 'Aanteekeningen uit de Kerken-raad's akten', 260. 
126 OA 282,lnschrijvingsregister van schepenen, raden en meente over 1580, 1581. Zie ook noot 107. 
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- Henrick Petersz. Moeyck, afgevaardigde naar de particuliere synode van 16 
januari 1587 en naar die van 6 juni van hetzelfde jaar, is van 1581-1587 lid van 
de gezworen gemeente, in 1587 en 1588 burgemeester en in 1589 lid van de 
raad.'" 
- Op de particuliere synode van 18 april 1585 wordt Johan W\\XQ, 'borgemeis
ter' te Kampen van 1585-1599, aangewezen om samen met ds. Jodocus Goic-
kerus wat Kampen betreft 'annotatie te doen van die geschiedenissen deser 
provincie'.'^* Aan deze ouderling-burgemeester wordt de lokale (kerk)ge-
schiedschrijving toevertrouwd. Zijn naam komt als afgevaardigde van het 
stadsbestuur ook regelmatig voor in de landdagverslagen van de gewestelijke 
Staten. 
- Van Johan Wolf%, burgemeester in de periode 1585-1595, staat in de stadsre
keningen van 1586 vermeld: 'Sampt oock met Jurien Henricksen [= Georgius 
Nolthenius] predicant, hebben het synodus aldaer [ = Zwolle] gehouden, waer 
toe de voersc. E. Johan de Wolffs als den ouderlinck der kercken van Campen 
is gedeputiert gewest'.'^' Ook deze ouderhng-burgemeester wordt door het 
stadsbestuur regelmatig naar de gewestelijke Statenvergadering afgevaardigd. 
- Onder de 'seniores' die vermeld staan in de Acta van de particuliere synode 
van 18 mei 1593 bevindt zich Jacob Vent, 'consul' te Kampen. Ook op de par
ticuliere synode van 22 juni 1596 is hij afgevaardigde."" 
- Volgens de Acta is burgemeester Egbert Lose op de particuliere synode van 
20 oktober 1595 een van de 'olderhjnghen den voorgenoemden dienaeren by-
gevoecht geweest'.'" 
- Op de particuliere synode van 19 juli 1597 en op die van 29 juli 1600 bezoekt 
ouderling-burgemeester Dierick Dibbinck de vergadering.'^^ 
- Abel Hillebrantsz., namens de kerken op de particuliere synode van 23 mei 
1598 afgevaardigd 'olderlingh', verschijnt op de particuliere synode van 29 
juli 1600 als 'burghemeester der stat Campen', door de gewestelijke Staten 
daarheen gedeputeerd.'" Vanaf het begin van de jaren tachtig, zo kan wor
den geconcludeerd, hebben in de kerkeraad leden uit de magistraat zitting. 
Vanaf 1585 is het stadsbestuur in het consistorium naar alle waarschijnlijkheid 
vertegenwoordigd met tenminste twee leden. In enkele gevallen kan het laatste 

127 Door de eerstgenoemde synode wordt deze 'borgemeister senior' op 17 januari 1587 naar de 
gewestelijke Staten afgevaardigd om er een remonstrantie voor te dragen over de geestelijke goe
deren op het platteland en over de wenselijkheid van kerkelijke aanwezigheid bij het aanbieden 
van de soevereiniteit aan de koningin van Engeland In juni krijgt hij met een Zwolse predikant de 
opdracht om naar Hasselt te gaan om daar bij de magistraat op het oplossen van bepaalde moei
ten aan te dringen. Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 207, 208; 218, waar hij geno
teerd staat als 'borgemeister Monijck, olderlinck' 
128 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 197 
129 OA 459, reyseloon, betaald 14 mei 1586 
130 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 223, 233. 
131 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 230 
132 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 238, 247. 
133 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 242, 247. 
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met zekerheid worden vastgesteld."" De ouderling-burgemeesters werden af
gevaardigd naar de meerdere vergaderingen. Binnen het stadsbestuur - en bij 
afvaardigmg naar de Statenvergadering ook daar - konden zij de kerkelijke 
belangen behartigen. Besluiten van de kerkeraad en van de particuliere synode 
konden zij op het stadhuis en op de landdag ter sprake brengen, verduidelij
ken en bepleiten. Omdat er in de kerkeraad magistraatsleden aanwezig waren, 
was er ook de mogelijkheid van beïnvloeding van het kerkelijk college door 
het burgerlijk bestuur. 

De verkiezing, approbatie en bevestiging van ouderlingen en diakenen, zo 
blijkt op de particuliere synode van juni 1587, wordt een voluit kerkelijke zaak 
geacht. In aansluiting bij art. 20 van de kerkorde van 's-Gravenhage 1586 
wordt ter vergadering de verkiezing binnen het gewest geüniformeerd en wel in 
die zin dat er zoveel mogelijk door de gemeente uit een dubbel aantal dient te 
worden gekozen.'" Onder deze regel vallen ook de ouderling-burgemeesters. 
Zij worden met door het stadsbestuur verkozen en benoemd. Hoewel over de 
bevestiging van ambtsdragers te Kampen directe gegevens ontbreken, is er 
voor het begin van de jaren negentig toch enige zijdelingse informatie aanwe
zig. De Kamper predikant Johannes Bogerman sr.'^* wordt eind november 

134 Dit IS mogelijk het geval bij Jacob Vene (ouderling-burgemeester in 1593 en 1596) en Egbert 
Lose (1595) Zeker is dit bij Dienck Dibbinck (1597 en 1600) en Abel Hillebrantsz (1598 en 1600) 
Zekerheid over het gelijktig zitting hebben van twee ouderling-burgemeesters is er ook bij de vol
gende personen Johan Witte, Johan Wolfs en Henrick Petersz Moeyck Zij waren achtereenvol
gens in de jaren 1585, 1586 en 1587 afgevaardigd als ouderling-burgemeester Naar besluit van de 
generale synoden van Dordrecht 1578, Middelburg 1581 en 's-Gravenhage 1586 geldt in dit gewest 
een ambtstermijn voor ouderlingen van twee jaar Hiervan uitgaande moet Johan Wolfs gelijktij
dig lid van de kerkeraad zijn geweest hetzij met Johan Witte, hetzij met Hendrick Petersz 
Moeyck 
135 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 216 Acta van de Nederlandsche Synoden, 
492 De particuliere synode geeft de voorkeur aan een van de twee mogelijkheden door de genera
le synode aangegeven Gekozen wordt niet voor het voorstellen van zoveel personen als er vacatu
res zijn, maar voor de mogelijkheid van een 'dobbel ghetal' Daarbij is geen sprake van dubbeltal, 
maar van het dubbele aantal Dit geeft de gemeenteleden meer keuzemogelijkheden 
136 Bogerman was een bestudeerd theoloog, kende behalve Latijn ook Grieks en Hebreeuws De 
laatste taal had hij te Emden geleerd van Jacobus Comelmus, een Joodse man Voor zijn komst 
naar Kampen had hij in Appingedam en in Sneek kerkelijk opbouwwerk verricht Nog maar kort 
in Kampen wordt er in november 1592 vanuit Steenwijk een beroep op hem gedaan om daar na tien 
jaar Spaanse overheersing het kerkelijk leven te organiseren Ter Steege, 'Ds Johannes Bogerman 
sr (± 1540-1604), 56-64 Kamper magistraat en de kerkeraad staan hem 'bij die meeste stemmen' 
voor enkele maanden af als leenpredikant Bogerman arriveert er 'met sekeren brieven, so van den 
Ers magistraet als den kerckenraedt tot Campen', bestemd voor de Steenwijker magistraat Hij 
neemt zijn intrek bij de stadssecretaris De brief van de kerkeraad van Kampen zal bepaalde aan
wijzingen voor het kerkelijk opbouwwerk te Steenwijk hebben bevat. Dit werk te Steenwijk dat 
niet haaks op zijn inzet te Kampen kan hebben gestaan, geeft op allerlei punten als verkiezing van 
kerkeraadsleden, catechese, catechismusprediking, voorbereiding op en viering van het avond
maal zijdelingse informatie over de kerkelijke gang van zaken te Kampen De werkwijze van Bo
german ligt geheel in de lijn van wat daarover op genoemde punten binnen het kerkverband was be
sloten Gezien het optreden van haar leenpredikant heeft de Gereformeerde Kerk te Kampen gedu
rende de jaren negentig met deze uitgangspunten ingestemd en er praktisch naar gehandeld. 
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1592 tijdelijk aan Steenwijk afgestaan om daar het kerkelijk leven te reforme
ren. Binnen een maand na zijn aankomst zijn er ambtsdragers verkozen. Hun 
namen worden vervolgens enkele malen vanaf de preekstoel aan de gemeente 
bekendgemaakt, 'nae kercken wijse ende gebruick in der gemeinten, omme te 
verneemen off oock eemants op hoere personen mochte toe seggen hebben, 
dat solches in tijdt ingebracht mochte worden. Maer al derwijle niemants wat 
ingebracht heft is het stilswijgen voor consent ende believen angenoomen.' Be
vestiging van de verkozen ambtsdragers vindt eind december in de morgen-
dienst plaats, 'nae gedaene predicatie van der olderlingen ende diaconen amp
le ende diensten, opentlicken voer den predickstoel [...] in facie ecclesiae, nae 
inholt des formulaar daer aff gedrucket'.'" 

Samen met de predikanten oefenen de ouderlingen over de gemeenteleden 
de kerkelijke tucht. Ook houdt het college toezicht op het ambtswerk van pre
dikanten en diakenen. Op de particuliere synode van juni 1587 wordt in dit 
verband besloten, dat als ouderlingen 'een ministrum suspecteren van valsche 
leere', zij dit bij de classis aan zullen geven. Verder zullen de ouderlingen zo
wel voor als na het Avondmaal huisbezoek doen om de gemeenteleden te ver
troosten en te onderwijzen. Hun ambt moet dienstbaar zijn aan de opbouw, 
de 'stichtinghe der Ghemeenten'.'^* 

Dat de Gereformeerde Kerk van Kampen zich vanaf de beginjaren met de 
andere kerken 'van den lande van Overijsel' verbonden wist, werd reeds ge
meld.'". Jaarlijks werd een particuliere synode belegd en men wist zich bij het 
landelijk kerkverband betrokken. Besluiten van generale synodes werden voor 
het gewestelijk en plaatselijk kerkelijk samenleven van toepassing verklaard. 
Deze houding gaat ook op voor de verdere jaren tachtig en negentig. Te wijzen 
valt op het volgende: De buitengewone particuliere synode die ter voorberei
ding van de generale synode van 's-Gravenhage 1586 in juni van dat jaar ge
houden wordt, spreekt uit dat de kerken in Overijssel de besluiten die door de 
generale synode genomen worden, 'willen annemen und achtervolgen, alsofte 
wij alle, sampt und besonder, in der vergaderinge teghenwoordich gewest wa
ren'.''*" Door de particuliere synode van juni 1587 worden twee visitatoren, on
der wie de Kamper predikant Georgius Nolthenius, verkozen 'om int werck te 
stellen die handelingen van den nationalen, alsoock hetgeene in desen synodo 
besloten is'.'"' De Kamper predikant Caspar Holstech wordt afgevaardigde 
naar de generale synode van 's-Gravenhage 1586, waar hij aan de totstandko
ming van een generale kerkorde meewerkt.'"^ Kamper predikanten onderteke-

137 Archieven der Ned. Heiv Kerk Steenwijk, [voorlopig] inv.nr 199-1, fol 9r. 
138 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, V,216; Acta van de Nederlandsche Synoden, 
491,492 
139 Hoofdstuk 5, 262. 
140 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 199. 
141 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 218. 
142 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 199. In verband hiermee ook OA 460, 15 
juni 1587, a.o.p. 
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nen de kerkorde van 's-Gravenhage ISSó."*' De kerkorde van 's-Gravenhage 
1586 wordt ook door ridderschap en steden van Overijssel 'geconfirmet'. Met 
deze overheidssteun wil men binnen alle kerken van het gewest de kerkorde 
van 's-Gravenhage invoeren: 'Sijn gelesen die acta des nationalen synodi van 
Den Haghe, om in allen kercken, daer noch 't selve niet geschiet en is in alles, 
in 't werck gestelt te worden, ende sulcx besonder dewile die acten desselven 
synodi van ridderschap ende steeden deser lantschap neffens sijn Excell. ge
confirmet'.'*''' Van een aparte, provinciale kerkorde ten koste van de generale 
kerkorde willen de kerken in dit gewest niets weten: 'off men hier in Overijssel 
hebbe een sonderlinghe kerckenordeninghe anders als die generael is. Waerop 
geantwoordt: neen, ende daerbij verclaert, dat men sich behoort te richten na 
de acten des nationalen synodi Hagensis'. Dit alles wordt besloten op een par
ticuliere synode waar Caspar Holstech uit Kampen praeses is."" Pas in het be
gin van de zeventiende eeuw worden de kerken gebonden aan een besluit van 
de burgerlijke overheid waardoor er geen particuliere synodes meer gehouden 
mogen worden zonder dat eerst consent van ridderschap en steden verkregen 
is.""" Daarmee komt er aan het vrij organiseren van provinciale synodes een 
eind. Mogelijk hangt dit samen met de twisten rond de remonstranten en con
tra-remonstranten. Na de kerkelijke crisis blijven de Gereformeerde Kerken 
bij ridderschap en steden de vereiste toestemming tot het houden van een par
ticuliere synode aanvragen.'"^ 

4. De predikanten 

De snelle groei van de Gereformeerde Kerk vroeg om meer predikanten. 
Reeds vanaf 1578 werkte Caspar Holstech in de gemeente. Nog hetzelfde jaar 
ontving de kerk een tweede predikant, Sanderus Theodorus (Sander of Ale
xander Dircksz.).'"* Deze sterft in de tweede helft van 1581.'"" Op de particu
liere synode van 10 april van dat jaar, waar de genoemde Sanderus Theodorus 

143 NA-K-Ned Herv Gem Kampen 1, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 206 
144 Art 2, Acta particuliere synode juni 1587, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 
216 
145 Particuliere synode juni 1603 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V,265 
146 OA 2525, 21 juli 1614 Al in 1608 wordt 'het holden van een Provincialem Synodum bij den 
predicantten versocht' en wordt het goed geacht bij 'die resolutie van Ridderschap ende Steden, 
voer desen hyr over genomen, tho persisteeren' ledere classis zal tevoren aan de kerkeraad 'ter 
plaetzen daer die ordonans boerte is', haar stukken toezenden De betreffende kerkeraad zal ver
volgens met gedeputeerden van het landschap overleggen 'ende soe noedich' een synode uitschrij
ven OA 100, 1 november 1608 
147 OA 2525, 21 juli 1614, 19 sept 1614, OA 2526, 6 juh 1621 De landdag neemt over het ver
zoek vanuit de kerken een apart besluit Op de landdag worden ook enkele niet-kerkelijke gedepu
teerden benoemd die de te houden synodale vergaderingen bij zullen wonen 
148 OA 451, fol 36 Beiden komen ook voor op de lidmatenlijst van 1579 
149 De stad betaalt op Michaehs, 29 september, 1581 zijn traktement nog uit OA 454 Maar voor 
29 augustus daaraan voorafgaand is hij al overleden 'Item den 29 aug betaelt an handen Jacobs 
Vene die huijshuyre van zalige Sander Dirckssn , predicant' 
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scriba was en opdracht kreeg om als eerste naar Hasselt te gaan om er 'een 
sermoen twee oft dree tho doen' ter invoering van de Reformatie in deze 
stad, wordt met grote zorg gesproken over het predikantentekort in het ge
west: 'Nademael des Heeren oogst groot is, und die arbeyders weinich, heb
ben die broderen voer gutt angesiehen und eendrachtelick beslooten, dat een 
ieder gemeynte bij hoer hebbende vroeme, godtsaelige mannen broderen sijn-
de, und van denselvigen eenige hoepe hebbende, dat sie tot den dienst des H. 
Evangelii moegen gepromoviert worden, denselvigen persoenen roepende tot 
die kercklike versammelinghe und classices coetus, hoer oefenende proponen-
do"" et disputando, mit denselvigen conferieren om haer tho oefenen und tot 
gelegener tijth laeten examineeren und volgents wettliken tot een bequaeme 
plaets verordineerth moegen worden'.'" De kerkeraden krijgen dus als taak 
om m de gemeente naar broeders om te zien die voor het ambt van dienaar 
des Woords geschikt worden geacht. Kerkeraden en classes moeten vervol
gens de betreffende broeders voorbereiden op een kerkelijk examen, waarna 
zij in de weg van wettige roeping aan een gemeente verbonden kunnen wor
den. 

Het gesignaleerde tekort aan predikanten wordt ook voor de gemeente te 
Kampen een probleem. Twee dagen na het samenroepen van de synode geven 
de predikanten bij de magistraat namelijk een aantal artikelen af waaronder 
als twaalfde artikel de wens 'Dat oick Gerardus, die predicant, sijnes dienstes 
mach verzekert worden, of ft dair bescheit van erlanghen'. De predikanten 
wensen hierop een spoedig en 'christlick' antwoord.'" Gerardus Velthusius 
was zijn arbeid als predikant m het vierde kwartaal van 1580 begonnen, want 
de eerste termijn van zijn traktement ontving hij met Kerstmis 1580.'" Op 18 
mei 1581, dus een halfjaar na zijn indiensttreding, heeft de stad met hem afge
rekend, 'dat hij tot deser tijt toe het ampt eens predicants waergenomen heft, 
ende nu rectoer geworden'. Daarmee is de door de predikanten gevraagde dui
delijkheid bereikt. Er ontstaat een predikantsvacature. Door het overlijden 
van Sanderus Theodorus kort daarop, komt er een tweede vacature bij. Er ko
men twee nieuwe predikanten naar de stad: Johan Berendtsz. en Hendricus 
Schonenburch. De laatste is afkomstig uit Emden. Hun namen worden 6 juli 
1581 op de lidmatenlijst bijgeschreven."" Maar op de particuliere synode van 2 

150 De kerkeraad van Kampen krijgt in opdracht van de particuliere synode van 21 mei 1588 met 
dit proponeren te maken in de persoon van Johannes Smidt Deze wordt opgelegd 'dat hij voor 
den kerckenraedt van Campen sich dickwils met proponeren sal oeffenen, ten einde hij versocht 
sijnde moge beraemt worden, off hij tot sodanigen dienst sij toe te laten of ft met.' Acta der Pro
vinciale en Particuliere Synoden, V, 221 
151 'Acta Overijsselse synode 1581', 168, artikel [2] 
152 'Articulen van den predicanten den magistraet van Campen voirgestelt die sie angenoemen 
hebben om te beantwoorden' OA 2264, 12 april 1581, artikel 12 
153 'betaelt den predicant Gerardo Velthusio Westerwoldano sijnen termijn van karsmissen' 
OA453, a o p. 
154 Met Kerstmis 1581 betaalt de stad aan Johan Berentsz een eerste traktement uit Zijn laatste 
ontvangt hij op Joannis (24 juni) 1584, OA 454, OA 457 Met Pasen 1582 ontvangt Hendricus 
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oktober te Alkmaar verschijnt niettemin 'een ouderlinck van Campen, voer
stellende de groote noot aldaer en begeerde, dat de gemeynte mochte van een-
en oprechten en vroemen dienaer versorcht wordden'. '" Deze m de Acta ano
niem gebleven afgevaardigde van de Kamper kerkeraad is de latere ouderling
burgemeester Jacob Vene. In 1581 is hij lid van de gezworen gemeente. Op 
zijn verzoek aan de kerken in het Noorderkwartier wordt positief gereageerd: 
Jan Barentsz. zal 'by provisie aldaer voer een weecke ofte veertien daegen' als 
leenpredikant aan Kampen worden afgestaan, opdat 'die gemeynte zyne gaven 
mach aenhooren' en er eventueel een beroep kan volgen. Uit de stukken blijkt 
niet dat het tot een beroep is gekomen. Om een predikant te krijgen is Jacob 
Vene behalve naar Noord-Holland ook nog naar Friesland gereisd."' Uit bo
venstaande gegevens valt af te leiden, dat er van Pasen 1582 tot Pasen 1584 in 
Kampen drie predikanten werkzaam zijn: Holstech, Schonenburrh en Johan 
Berendtsz. Uit de stadskas ontvangen ze over 1582 allen een gelijk traktement 
van 428 herenpond.'" 

Voorjaar 1584 ontstaat er tussen ds. Johan Berendtsz. en de kerkeraad een 
conflict. Het geschil komt op de particuliere synode van 24 maart aan de 
orde."* Het vierde punt van de Acta spreekt van 'een onverstandt tusschen die 
kercke van Campen ende haren dienar Johanne Barnardi erresen'. Op de sy
node worden 'pro et contra' gehoord. De kwestie wordt 'gantschelijc gereme-
diert end vrentlick nedergelecht'. De kerk van Kampen stemt daarbij toe dat 
haar predikant 'in den grundt der leere end levendt gesunth sij'. Toch besluit 
Johan Berendtsz. 'ein ander wegh sich tho begeven'. De synode bewilligt hier
in. De predikant is vóór 10 juli vertrokken. Want op die datum wordt door het 
stadsbestuur aan derden voor hem over de voorbije periode van vijf kwartalen 
huishuur betaald.'" Dezelfde dag dat Johan Berendtsz. de synode meedeelt 
heen te gaan, wordt Jodocus Goickerus examen afgenomen 'end iss Jodocus 
voorschreven die kercke van Campen en ordinaris minister verordnet wor-

Scho(e)nenburch zijn eerste traktement Twee jaar later, Pasen 1584, wordt hem zijn laatste trak
tement uitgekeerd OA 455, OA 457 Dat hij uit Emden afkomstig is blijkt uit de stadsrekeningen 
'Item den 1 decembris uth bevel des E Raets betaelt Henrick Schonenburch, predicant, 15 dalers 
die hem die E Raedt geschoncken heft om sijn huysraet van Embden te haelen'. OA 455, a o.p. 
december 1582 
155 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, I, 86, 87 
156 Jacob Vene is van 1580-1583 lid van de gezworen gemeente; vanaf 1584-1603 burgemeester 
De stadsrekeningen bevatten een post 'Jacob Vene betaelt voor onkosten an den predicant gedaen 
hadde, als in Frieslant ende in Hollant' OA 454, a o p 
157 OA 455, stadsrekeningen over 1582 
158 'Synodael boeck der kercken van 't landt van Overissell', NA, Arch. Classis Kampen van de 
Ned Herv Gemeente 1, Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 193-195 Uit vergelij
king b'ijkt dat het laatste werk een zeer betrouwbare transcriptie van het eerste biedt 
159 OA 457, a o p 10 juli 1584 Hij trok naar Friesland Begin 1585 is Johannes Bernardi predi
kant te Dokkum 'tot een presidem vercoeren Johannem Bernardi, dienaer tot Doccum' Acta der 
Provinciale en Particuliere Synoden VI, 14, Romein, Naamlijst der predikanten in de Hervormde 
Gemeenten van Friesland, Leeuwarden 1886, 450 
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den'. Hij volgt Johan Berendtsz. als predikant van Kampen op, na door de sy
node 'met opleghingh der handen bevestight' te zijn. 

Naast Goickerus leggen nog twee kandidaten met goed gevolg examen af. 
Op een vraag aan de synode of iemand zonder voorafgaand examen het pre
dikambt zou mogen bedienen, is het antwoord een duidelijk "neen". Verder 
wordt uitgesproken dat niemand zonder 'confirmatie in ministeri mach of can 
ordinarie preedicken noch sacramenten administreren'. Deze voorwaarden 
worden in 1593 nadrukkelijk herhaald.'*" Niet alleen de particuliere synode, 
maar ook de classis exammeert kandidaten. Want uit de Acta van de particu
liere synode van 18 april 1585 valt op te maken dat door een 'classicale ver-
saemlinge binnen Campen' op 10 november 1584 twee kandidaten 'tot den 
dienst der kercken geexamineert ende volgendes toegelaten sijn geworden'.'" 

De verkiezing, examinatie en bevestiging dragen het karakter van een kerke
lijke regelmg. Overheidsbemoeienis blijkt op het onderdeel approbatie. Want 
Jodocus Goickerus, die vanaf 24 maart 1584 de kerk van Kampen tien jaar zal 
dienen'", ontving reeds op 12 februari, dus ruim voorafgaand aan kerkelijke 
examinatie en handoplegging, van de magistraat een benoemingsakte die op 18 
februari tijdens een raadsvergadering ten stadhuize werd 'geapprobiert'.'" In 
de akte belooft Jodocus dat hij 'der stadt van Campen [...] trouwelijcken dye-
nen sal' m de dienst van het goddelijk Woord zoals de andere predikanten. 
Verder dat hij ziekenbezoek zal afleggen 'ende andere kerckendieneren offi-
tien' trouw verrichten zal. Het stadsbestuur van zijn kant verzekert de offi
cieel door de burgerlijke overheid aangenomen predikant een traktement van 
300 Carolusgulden. Het stuk spreekt van een benoeming voor een periode van 
driejaren, waarin Jodocus 'verbonden sal sijen an dye stadt van Campen'. In
dien hij na afloop van het eerste jaar 'deser stadts nyet angenaem en bleve' zal 
het staan 'in der stadt wyllekoer' om hem met een opzeggingstermijn van een 
half jaar uit de verbindtenis te ontslaan. De in de overeenkomst gebruikte ter
minologie omschrijft de positie van de predikant als was hij een stadsambte
naar. 

Goickerus en Holstech staan tot eind 1584 samen in de gemeente. De derde 
predikantsplaats'*^ blijft tot dan toe vacant. Wel heeft op 16 juni de Nijkerkse 
predikant Rutgerus hier op beroep gepreekt, maar hij nam het beroep niet 
aan. Sweer Lose, vermoedelijk kerkeraadslid, is hem nog nagereisd 'om af-

160 Particuliere synode mei 1593 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 223 
161 Zowel in het 'Synodael boeck der kercken van Overissell' als in Acta der Provinciale en Parti
culiere Synoden, V, staat dat deze classisvergadering op 10 november 1585 heeft plaatsgevonden 
Maar de synode waarop dit wordt gerapporteerd, kwam op 18 april 1585 samen Hieruit volgt, 
dat in het aangeven van het tijdstip van de classisvergadering een verschrijving heeft plaatsgevon
den De classis kwam niet 10 november 1585 samen, maar 10 november \5%4 
162 Tot eind 1594 wordt hem van stadswege traktement uitbetaald. OA 467. 
163 OA 306, fol 205 r , 15 februari 1584 
164 Hendricus Schonenburch ontvangt, zoals boven reeds aangegeven, met Pasen 1584 zijn laat
ste traktement Maar in de benoemingsakte van Goickerus, gedateerd 12 februari 1584, is al spra
ke van een nieuw te beroepen derde predikant De vakature ontstond dus al voor 12 februari 1584. 
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scheit van hem toe hoeren, waerom dat hij nijet en quam'."^ Op 27 december 
betaah de stad voor het eerst uit aan een nieuwe predikant, Georgius Nolthe-
nius."* Deze predikant, afkomstig uit Noord-Holland"^, zal hier ruim vijfja
ren werken. Tot en met het eerste kwartaal 1590 ontvangt hij zijn traktement. 
In het tweede kwartaal wordt aan zijn weduwe een uitkering gedaan."' Ook 
met Nolthenius wordt van tevoren, op 21 oktober 1584, door een deputatie 
van het stadsbestuur 'versproken ende veraccordiert' en op 23 oktober is op 
het stadhuis 'dit verdracht gelezen ende in den Rade geratificiert'."' Het trak
tement is ten opzichte van Goickerus gelijk, maar de benoeming geldt nu geen 
drie maar één jaar en de opzegtermijn wordt verminderd tot een kwartaal. 
Meer dan in de akte van Goickerus komt in de omschrijving van een eventueel 
ontslag de kerkelijke gemeente in het vizier: 'Ende soe vern he der gemeenthe 
nieth angenaem en were nae ommeganck des jaers. In dem gevalle sail men 
hem 't selve een vierendeel jaers tevoerens erkundigen, dair mede he alstan ge-
sediget sail sijn ende sijnen dienst ontslagen wesen.' Dat een door de kerke-
raad beroepen predikant aan het stadsbestuur dient te worden gepresenteerd 
om, na aflegging van de eed van trouw en onderdanigheid, vervolgens door dit 
wereldlijk bestuur officieel te worden aangenomen, lag reeds smds juni 1579 
vast in artikel 4 van het verdrag van de Religievrede. Het overgaan tot de Re
formatie houdt geen verandering in van de rechtspositie van predikanten ten 
opzichte van het stadsbestuur. Bij de aanstelling ontvangen de predikanten 
een benoemingsakte van overheidswege, waarin een periode van tijdelijk 
dienstverband en een opzegtermijn staat aangegeven. Na het verstrijken van 
deze termijn volgt een vast dienstverband voor het leven.'™ 

Wanneer Wilhelmus Baudartius een jaar na zijn indiensttreding zich niet 
voor het leven aan de kerk van Kampen wil verbinden, krijgt deze predikant, 
na herhaald vermaan door het stadsbestuur, op 11 september 1593 ontslag 
aangezegd.'" Baudartius krijgt nog enige tijd om hier zijn zaken te regelen, 

165 Rutgerus werd hierheen 'verschreven ende heft geprediget' Holstech krijgt 'van sijnent we
gen 2 h p en 10 st.'. 
Sweer Lose knjgt uitbetahng wegens het nareizen van de predikant. Dit informeren over het niet 
opvolgen van deze roeping veronderstelt een kerkehjk informant, waarbij een ouderling het meest 
voor de hand hggend is Sweer Lose is gereformeerde van het eerste uur Hij ondertekende in 1578 
de petitie om een kerkgebouw voor gereformeerde erediensten. 
166 OA 457, Stedelijke rekeningen over 1584 
167 Als predikant van Schagen wordt hij 10 april 1578 vermeld op de particuliere synode te Enk-
huizen. Als predikant van Medemblik is hij 3 mei 1583 aanwezig op de particuliere synode te Am
sterdam Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 53, 124 
168 O A 463, Stedelijke rekeningen over 1590 
169 Register van stedelijke ambtenaren, OA 306, fol 205 
170 In het dienstverband voor het leven continueert het stadsbestuur een voor-reformatorische 
gebruik Zo ontving de laatste pastoor, Johan Havens, eind 1577 een aanstellingsakte met de be
paling 'Sal oick die voers. pastoer deselve cure persoenlick sijn levent lanck geduyrende bedie
nen'. OA2255. 
171 'Alsoe die praedicant Wilhelmus Baudartius hiertho bevores (durch den gedeputeerden des 
E Raedts deser stadt Campen angemaent siinde) sich nyet en hefft in den dienst deser kercken ge-
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maar naar aanleiding van een door hem ingediend verzoek laat het stadsbe
stuur hem op 29 november zeer duidelijk weten dat het volhardt bij het geno
men besluit: 'hebben in vollen collegio eenpaerlicken denselven burgemeyste-
ren gelastet gedachten predicant wederom in antwoord te geven dat hoer E. 
persisteren bij hoere resolutie op den 1 len dach septembris lestleden genomen, 
ende hem doemaels angesacht. Mit eyntelicke insinuatie dat hij sich voerts mit 
een andere conditie mach versyen.'"^ Over het ontslag is tevoren 'communica
tie des kerckenraedts' geweest. Al heeft de kerkeraad Baudartius, blijkens een 
hem meegegeven attest, ernstig verzocht zich aan de kerk van Kampen te ver
binden, toch is het volgens de predikant allereerst de magistraat geweest die 
hem tot levenslang dienstverband heeft willen dwingen. Volgens eigen zeggen 
ging het stadsbestuur met hem om als ware hij een stadsalumnus. Baudartius 
echter, een zuiderling die voor Parma's opmars was gevlucht, wilde de weg 
voor terugkeer naar Vlaanderen openhouden: 'Hier in beswaerde ick mij des 
te meer, omdat ick met veel duysenden hoopte, dat Godt de Heere in Vlaen-
derlandt de deure des Evangelies haest soude geopent hebben, ende wenschte 
mijn talentpondeken, 't welck mij de Heere gegeven hadde, tot dienst der 
kercke Gods in mijn vaederlant aen te leggen. Uyt dit mijn constant weygeren, 
(de magistraet niet aflaetende mij iterativelijck te urgeren dat ick mij mijn le-
venlanck geheelijck aende gemeynte aldaer soude overgeven ende verbinden), 
is allencxkens sulcken onlust ende vervremdinghe gecomen, dat ick daer over 
van Campen gescheyden ben'. '" 

Direct na de doorvoering van de Reformatie zijn de kerken in het gewest 
waakzaam tegen verdergaande overheidsinmenging inzake predikantsberoe
ping. Een besluit van de particuliere synode van 10 april 1581 geeft dit aan. 
Het stadsbestuur mag niet op eigen gezag een predikant beroepen en deze aan 
de gemeente opdringen, maar de magistraat krijgt een bepaalde predikant 
vanuit de kerk gepresenteerd om deze vervolgens zijn aanstelling te geven."" 
Voor Kampen, zo bleek hierboven, volgt hierop kerkelijke examinatie en con
firmatie. Dat de aanstelling van overheidswege hier aan kerkelijke examinatie 
voorafgaat, is anders dan de kerkorde van 's-Gravenhage 1586 aangeeft.'" Dit 

lijck andere predicanten willen verbijnden, soe hefft die E. Raedt voers mit voergaende communi
catie des kerckenraedts hem op den 11 dach septembres deses jaers 1595 durch den burgemeijste-
ren in der tijt laten anseggen dat hoer E. derhalven verstonden oick an hem nyet geholden te we-
sen, dan dat hij sich wel in tijts mit een andere conditie mochte versyen'. OA 23, fol.44 r. 
172 O A 23, fol. 47, 29 november 1595 
173 Autobiografische notitie van Wilhelmus Baudartius. NA, Handschriftenverzameling 118: 
'Het leven van Wilhelmi Baudartii, so als hij het selfs met seijn eygene hant beschreven heeft. 
Anno 1628'; Broek Roelofs, Wilhelmus Baudartius, 212, 213. 
174 'Dat die magistraeth geene dienaeren der kercken sail moegen beroepen noch buyten bewil-
linghe der gemeente stellen in den dienst der kercken, sonder hoer van die gemeente gepresen-
teerth und van hen [= van de magistraat] geauctoriseerth tho worden'. 'Acta Overijsselse synode 
1581', 170; de 'Steenwijker'-B-tekst heeft als variant' 'ende van de magistral geautorizeert'. 
175 Ada van de Nederlandsche Synoden, 488 
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houdt voor de kerk van Kampen een risico van verdergaande overheidsbe
moeienis in. Tegen een dergelijke bemoeienis zegt de particuliere synode van 
20 september 1586 resoluut nee: 'dat in de Gereformeerde Kercke geen ander 
beroepinge bekent is dan diegeene, welcke, den woorde Godts ende der olden 
kercken gebruick gelijckformich, van de kercke geschiet, dat is van den kerc-
kenraet met approbatie ende voorweten der overicheit van de ware religie pro
fessie doende, ende consent van die gantsche gemeente'. En: 'dat het recht der 
beroepinge [...] niet absolutelick bij der overicheit, maer bij der kercke 
staet'.'"' Zo wordt met beroep op Gods Woord en de kerkorde door de kerken 
in Overijssel het recht van kerkelijke beroeping tegen uitholling van overheids
wege verdedigd.'" Maar het gevaar van inmenging van de overheid blijft. Tij
dens de particuliere synode van 21 april 1588 te Hasselt wordt namelijk een co-
pie voorgelezen van een aantal artikelen 'van die beropinge ende ampt der die
naren, bij eenige heeren magistraten geordineert'. De synode vermoedt, dat de 
artikelen aan de gewestelijke Statenvergadering zullen worden aangeboden om 
de kerken in het gewest te laten bewilligen deze aan te nemen. De synode be
sluit dat men hierin behoort 'te sien op Godes h[eilig] woordt ende op die acta 
der nationalen synoden'. Verder wil men hierover ook het oordeel der Hol
landse en andere kerken afwachten."* Op de particuliere synode van 14 tot 18 
mei 1593 te Kampen worden nogmaals de rechten van het wereldlijk gezag bij 
het kerkelijk beroepingswerk omschreven als begrensd: 'Die beroepinghe een-
es kerckendienaers sail staen bij den kerckenraeth', zij het 'mit voorgaenden 
consent ende approbatie des magistraetz'.'™ Ook in het begin zeventiende 
eeuw worden zo de beroepen uitgebracht. De kerkeraad is en blijft de beroe
pende instantie, ook al wordt de beroepsbrief door de magistraat verstuurd.'*" 

176 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 203, 204. 
177 Het gaat om 'die wettelicke beroepinge' van de kerk, 'als hebbende hare vrijheit in de beroe
pinge der dienaren', 'nae inholt der gemiene kerckenordeninge' Acta der Provinciale en Particu
liere Synoden, V, 204, 205, artikel 18, 22. Uitspraken van de synode in de zaak van de predikant 
Carolus Gallus te Deventer die zich beroept op de toezegging van een predikantsplaats ter plaatse 
door het stadsbestuur zonder dat de kerk een beroep op hem had uitgebracht De zaak heeft op de 
generale synode 's-Gravenhage 1586 gediend Zonder het goedvinden van de kerkeraad had het 
Deventer stadsbestuur zelfs drie predikanten in dienst willen nemen Acta van de Nederlandsche 
Synoden, 597-602 
178 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 222. 
179 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 223. De synode wil zich daarbij houden aan 
de artikelen 3, 4 en 5 van 's-Gravenhage 1586. 
180 Schrijven van het stadsbestuur aan Johannes Lamotius om vanuit Den Haag een beroep naar 
Kampen aan te nemen 'Is ons [ = het stadsbestuur] ende die samphcke kerckenraedt, nae aenro-
pinge van de naeme des Heeren, eenpaerlick geresolveert ende guidt gevonden' OA 100, 7 okto
ber 1608. Zeven jaar later echter ligt (mede onder invloed van het ter plaatse sterk geworden re
monstrantisme'') het beroepingswerk in handen van de stadsraad en de burgerlijke meente. Dan 
wordt een nieuwe predikant beroepen met enkel het 'voorweten' van de kerkeraad. OA 24, raads-
resolutie 15 juli 1615. Maar het volgende voorbeeld geeft aan hoe kort na de kerkelijke moeiten de 
gevolgde procedure weer is als voorheen De contra-remonstrantse kerkeraad vraagt op 26 juni 
1619 aan het stadsbestuur consent om een derde predikant te mogen beroepen Nadat de magi
straat dit heeft 'geconsenteert', brengt de kerkeraad een beroep op iemand uit. Aan de magistraat 
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Ten aanzien van een predikant die een beroep krijgt naar elders, neemt de ma
gistraat soms initiatief om hem voor de plaatselijke gemeente te behouden. 
Enkele 'religionsverwanten' te Amsterdam worden door het stadsbestuur be
naderd met het verzoek om te bewerken dat Johannes Mathisius, die een be
roep naar Haarlem had ontvangen, in de dienst te Kampen zal blijven. De ma
gistraat wijst erop, dat Mathisius tot stichting en opbouw der gemeente zo nut
tig bezig is, dat men hem volstrekt niet kan missen."" Na vooroverleg met de 
kerkeraad verleent de magistraat ook ontslag uit de dienst. Op verzoek ont
slaat het stadsbestuur Johannes Bogerman [sr.] uit de dienst en geeft hem een 
lovend getuigenis mee bij zijn vertrek naar Steenwijk waarheen hij was beroe
pen.'*^ 

Om enig inzicht te geven in de betrokkenheid van zowel de kerkeraad als het 
stadsbestuur bij het beroepingswerk, gaan we op dit laatste geval wat nader in. 
Johannes Bogerman was eind november 1592 tijdelijk aan Steenwijk afge
staan om er, na herovering van de stad op de Spanjaarden, het gereformeerde 
kerkelijke leven op gang te helpen. Begin januari 1593 keert hij weer naar 
Kampen terug. De kerkeraad van Steenwijk brengt vervolgens een beroep op 
hem uit. Twee ouderlingen van Steenwijk reizen naar Kampen om de kerke
raad en de magistraat te vragen de predikant af te staan. Ook stellen ze Boger
man zelf van het beroep op de hoogte. Na de avonddienst op 22 maart 1593 te 
hebben bijgewoond, spreken ze met de predikant en brengen hem het beroep 
over. De volgende dag verschijnen ze in de kerkeraadsvergadering waar ze het 
beroep meedelen en toelichten. Kampen is vooralsnog niet bereid Bogerman te 
laten gaan. Een nieuwe vergadering volgt op de eerstvolgende zondag. Behalve 
alle predikanten, ouderlingen en diakenen is daarbij ook het stadsbestuur aan
wezig. Ook de afgetreden kerkeraadsleden van een jaar eerder zijn present. De 
vergadering duurt drie uren en wordt de volgende morgen op het raadhuis 
voortgezet. Daar wordt de noodzaak van het beroep nogmaals toegeUcht en 
besproken, waarop Bogerman tenslotte toestemming verkrijgt naar Steenwijk 
te vertrekken.'*^ 

wordt vervolgens 'approbatie des beroeps versocht', waarna door de magistraat de kerkeraads-
beroeping en de magistraats-approbatie aan de betreffende predikant wordt 'geoffreerf Aante
kening uit de kerkeraadsvergadering, 20 juni 1619 Moulin, Oorspronkelijke aanteekeningen be
trekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente te Kampen m de jaren 1618 en 1619, 46, 47 Ook 
in de jaren daarna blijft het beroepingswerk een kerkeraadszaak met overheidsapprobatie Zie 
bijvoorbeeld OA 24, 29 nov 1636, 26 aug 1640, 24 juli 1647 
181 Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, IV, 54, no 2949, 27 januari 
1597 
182 OA 227, fol 357, 358; Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, IV, 67, 23 
maan 1593 
183 Bogerman krijgt bij zijn vertrek uit Kampen een attestatie mee, waaruit grote waardering 
voor zijn ambtsdienst blijkt Kampen laat de predikant gaan, 'nyet sonder onse grote bezweernis-
se' en enkel 'die gelegentheit der selver stadt Steenwijeck ansyende, uth guede naebuerlicke ver-
wantenisse ende toegenegentheit' Van hem wordt verklaard, dat hij zich 'alsteetz, soe in der wae-
re leere, ende in den dienst des Godtlicken Woordes, alsoick in sijne conversatie [ ] deuchtlick 
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Dat er inzake de betrokkenheid van het stadsbestuur bij het beroepingswerk 
overschrijding van bevoegdheid dreigde, liet de moeite rond Wilhelmus Bau-
dartius reeds zien. Bij de ontslag-verlening geeft het stadsbestuur soms een 
verklaring aan de naar elders vertrekkende predikant mee.'^" 

Van de predikanten die de Gereformeerde Kerk van Kampen gedurende de 
jaren negentig hebben gediend, volgen hier nog de namen: Johannes Mathi-
sius (1591-1592), Johannes Bogerman [sr.] (1592-1593), Wilhelmus Baudartius 
(1593-1596), Abraham Naerius (1594-1602), Johannes Fabritius (1596-1619), 
Johannes Lamotius (1594-1604), Thomas Goswinius (1596-1619).'^' 

Na 28 juni 1579 was op basis van de Religievrede meermalen door de Gere
formeerde Kerk en haar predikanten bij het stadsbestuur aangedrongen op 
uitbetaling van een redelijk traktement. In het vorige hoofdstuk werd reeds 
vastgesteld, dat de raad en de gezworen gemeente op 13 oktober 1579 aan ge
reformeerde predikanten een goede uitkering, gelijkwaardig aan die van de 
pastoor, onthielden. Dit verhoogde toen de spanning zo, dat onder de druk 
van mogelijke 'onordeninge' uiteindelijk toch een stadscommissie een gesprek 
aanging met afgevaardigden van gereformeerde zijde over 'genoechsam on-
derholt van den stadt'. Maar eerst een halfjaar later, op 3 juni 1580, dus pas 
na de overgang tot de Reformatie, 'accordieren' gedeputeerden van de raad 
met afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk 'angaende die pensie der pre-
dicanten'.'** Eind 1580 wordt aan predikant Gerardus Velthusius door het 
stadsbestuur een gedeelte van 'sijnen termijn van karsmissen' betaald, name
lijk 32 van de hem toekomende 50 goudguldens. De rest zal naar stadsbesluit 
worden uitgekeerd uit de renten van de Sacramentsmemorie; een voor de hand 
liggende besteding van de renten van juist die memorie waarin tot voor kort de 
rooms-katholieke geestelijkheid te Kampen verenigd was. '" 

Een werkelijke overeenkomst laat echter nog bijna een jaar op zich wach
ten. Pas op 17 april 1581 wordt op herhaald verzoek aan de predikanten een 
traktement van 300 gulden per jaar toegezegd. Het gaat om een regeling met 
terugwerkende kracht vanaf het begin van hun diensttijd, dus met uitbetaling 

ende vreedsamelick bewesen ende gedraegen hefft, gelijck eenen gueden ende oprechten diener 
des Godtlicken Woordes to behoort, alsoe dat wij, sampt onse guede burgeren hem hoochhck 
hebben toe bedancken' Bogerman wordt 'guethck ontslegen' m de verwachtmg dat hij 'tot merc-
kehnge stichtmge der chnsthcker kercken bmnen dieselve stadt Steenwijeck gedijen werdt' OA 
227, fol 357, 358 
184 Een dergehjk getuigenis werd voor Georgius Nolthenius nog na diens overhjden afgegeven 
De magistraat 'certificeert', dat Nolthenius, die kort na zijn ontslag-aanvrage in Zeeland over
leed, 'een godvruchtig, deugdzaem en in den dagelykschen wandel bij ieder burger gezien man' is 
geweest Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, IV, 42, no 2899, 30 april 
1590 
185 Meijer, Naamlijst van predikanten, die de Hervormde Gemeente te Kampen gediend hebben 
sinds de Hervorming 1964 Gemeente Archief Kampen 
186 OA453, a o p 3 juni 1580 
187 OA453, a o p eind 1580 
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van het achterstallige over de jaren 1578-1580. Het initiatief dat tot de regeling 
voerde, ging opnieuw uit van de Gereformeerde Kerk. Dit keer van de predi
kanten. Op 12 april hadden zij een aantal artikelen bij de magistraat mge-
diend, waarvan als elfde een verzoek 'dat mijnen heren gelieven wyll mit ons 
predicanten [...] te veraccordieren unses dienstloens halven [...] gelijck ons be-
loevet is'. De predikanten gaan uit van een regeling waarbij niet het totale 
traktement uit de stadskas komt. Want ze verzoeken het stadsbestuur uit te 
spreken 'van wien wij die restierende penningen ontfangen sullen'. Het ver
zoek vindt plaats met verwijzing naar een gelijksoortige regeling te Zwolle.'** 
Conform de regeling van 17 april worden er achterstallige bedragen uitge
keerd. En volgens de stadsrekeningen worden er over 1581 aan Caspar Hol-
stech en Sanderus Theodorus ieder 300 Carolusgulden uitbetaald. Over 1582 
bedraagt het traktement voor ieder 428 herenpond, terwijl Johan Berendtsz. 
die in de loop van het jaar in dienst getreden was, een evenredig deel ont
vangt.'*' 
De generale synode 's-Gravenhage 1586 verzoekt aan Leicester er bij de magi
straten op aan te dringen 'dat alle predicanten binnen der steden [...] elx iaer-
lix ghenieten sullen vierhondert ponden van XL gr(oot)en'. Maar het trakte
ment van de Kamper predikanten wordt eerst in 1591 tot dit niveau opgetrok
ken."» 

Wanneer in 1587 Adam Caldenbach'" door het stadsbestuur belast wordt 
met de administratie en ontvangst van de inkomsten van de vacerende vica-
rieen, officien en de Sacramentsmemorie"^, betaalt hij uit deze inkomsten on-

188 OA 2264, 12 april 1581, artrkel 11 In OA 22 het besluit op het verzoek 
189 OA 452, OA 453, met over 1579 en 1580 traktementen van drie predikanten, vermeld onder 
de uitgaven na sluiting van het boekjaar, OA 454 (1581) en OA 455 (1582) 
190 Acta van de Nederlandsche Synoden, 636 Het traktement van de Kamper predikanten wordt 
eind 1591 opgetrokken tot 400 Carolusgulden OA 23, fol 3, 27 nov 1591. Een Carolusgulden 
heeft de waarde van een Hollands pond van XL gr(oot)en Van Gelder, De Nederlandse Munten, 
266, 267 
191 Volgens de lidmatenlijst komt Mr Adam Caldenbach, advocaat van Zutphen met Pasen 
1585 in de Gereformeerde Kerk van Kampen binnen. 
192 'Dat alle dieghene, die enighe pachten, renthen oder enighe andere upcompsten jaerlix geven 
uth haeren huysen, erven ende guederen to vicarieen oder diensten ofte der Sacramentsmemorie 
tobehoerende sullen dieselve van nu voertan entrichten noch betaelen dan an handen van Mr 
Adam Caldenbach als gerichtelicke geconstitueerde volmechtiger van den E Raedt en de Geswoe-
ren Gemeenthe van denselven Giestlicken Guideren gesath ende die sulcks verswiget sail dubbelt 
betaelen' Publicatie 23 april 1587 OA 243, fol 110 De algemene regeling is, gezien de strafbepa
ling mede bedoeld om verduistering van goederen te voorkomen en maakt duidelijk dat het stads
bestuur alle vicarieen onder beheer wilde nemen Feitelijk kwamen echter alleen de vacerende vi
carieen onder Caldenbachs beheer Boven de eerste rekening van Caldenbach staat namelijk-
'Reckeninge Adam Caldenbachs als volmachtig unser stadt Campen over die Sacramentsmemorie 
mit sampt eniger vacierende vicarien' 
Mr G A J van Engelen van der Veen (NA, Familie-Archieven VlI-27) geeft aan, dat van de 75 in 
het 'Register van vicarieen' (OA 1921) vermelde vicarieen er zeventien onder beheer van Calden
bach kwamen, verder had het Weeshuis er twee in beheer en werd er een door de kerkmeesters 
ontvangen In opdracht van de magistraat betaalt Caldenbach weer uit ad pios usus aan een pre-
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der meer het traktement van een der predikanten. Ook vindt er betaling plaats 
uit de stadskas. En uit de mkomsten van de Bovenkerk worden eveneens uitke
ringen gedaan. In 1592 gaat wat onder de administratie en ontvangst van Cal-
denbach viel, over in het gemeenschappelijke beheer van alle fundaties door 
een viertal gecommiteerden der 'Ecclesiastycke Guederen'."' Wanneer in 1594 
door het stadsbestuur de Bovenkerk belast wordt met het halve traktement 
van een der predikanten,"" is daarmee voor de rest van de jaren negentig de 
uitbetaling van de predikantstraktementen als volgt geregeld: Uit de 'stadtz 
corpore doen betalen' twee predikanten geheel, de derde predikant voor de 
helft uit 'der stadtz corpore' en voor de andere helft uit de mkomsten van de 
Bovenkerk. Dit betalen van 2 1/2 traktement uit de 'stadtz corpore' betekent 
echter in feite uitkering uit inkomsten van de geestelijke goederen. Tot de in
komsten der geestelijke goederen behoorden namelijk ook de renten die de 
stad aan de verschillende kloosters uitkeerde. Deze worden in 1594 ingehou
den. Naar stadsbesluit zullen deze renten voor de 2 1/2 traktementen worden 
aangewend: 'Des werden haer Es. den praedicanten haer gagien uth der stadt 
corpus doen betaelen'."' Met de regeling van 1594 ligt de formele struktuur in
zake predikantstraktementen vast, maar in de praktijk blijkt desondanks een 
'over en weer' van stad en geestelijke goederen. Zo komt in 1597 naar raadsbe
sluit een der predikanten weer ten laste van de geestelijke goederen.'" Met in
gang van 1608 worden de ingehouden renten weer aan de geestelijke goederen 
uitgekeerd en worden alle predikanten weer officieel betaald uit de opbrengst 
van deze geestelijke goederen: 'renthen gehoerende tot deser stads ecclesiasti-
que guideren [...] tot noch toe onbetaelt gebleven ter oersaecke dat daertegens 
die predicanten die uuythen ontfanck der geestelijke goederen behoerden ge-
gageert to worden bisher bij den kamerers ende renthmeisters uuyt der stadts-
dominen betaelt sinnen, van nu voertan wederomme [...] bij den gedeputier-
den der geestelijke goederen ontfanghen sullen worden'."^ 

dikant, aan schoolmeesters, aan de diakenen, de wezen, de gasthuizen, de armen en de beide ka
pelaans van de parochiekerk (de heren Jelijs en Lambert die begin 1580 de stad hadden verlaten, 
maar later als ambteloos burger terug waren gekeerd en werden gealimenteerd ad vitam) Mr Van 
Engelen van der Veen merkt op, dat het niet bekend is wie de vacerende vicaneen voor 1587 be
heerde In dat verband wijst hij erop, dat de publicatie van 23 april 1587 een herhaling was van 
een eerdere Schepenen en raden laten het namelijk 'overmaels' [= bij herhaling] weten Hij acht 
het heel goed mogelijk dat dit reeds kort na de Reformatie kan zijn geschied en dat Caldenbach 
toen reeds deze fundaties heeft beheerd Dit laatste kan echter met juist zijn, want eerst met Pasen 
1585 komt hij vanuit Zuthpen in de Gereformeerde Kerk van Kampen aan NA-K-Ned Herv 
Gem Kampen 138 
193 OA23, 21 februari 1592 Het traktement was inmiddels overeen periode van 10 jaar van 300 
naar 400 Carolusgulden opgetrokken OA 23, fol. 3, 27 november 1591 
194 O A 23, fol 28 r , 12 februari 1594 
195 OA 23, 12 februari 1594 De betekenis van de term 'des' is, dat vanwege de inhouding van 
stadswege van bepaalde renten toekomend aan de geestelijke goederen er gelijktijdig traktements
uitkering voor 2 1/2 predikant uit de stadskas plaatsvinden zal 
196 OA 23, fol 75 V , 17 mei 1597 
197 OA 23, raadsresolutie 17 december 1607. 
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De predikanten door wie op 12 april 1581 een twaalftal artikelen was inge
diend, vroegen de magistraat ook om een regeling van het levensonderhoud 
'voor ons ende onsen huysgesynnen' voor het geval zij 'afflivich worden ofte 
onmachtich totten dienst der kercken'. Zij wijzen het stadsbestuur erop dat in 
Holland en in andere gereformeerde steden voor een dergelijke situatie een re
geling ontworpen is. Op dit verzoek komt het stadsbestuur echter niet verder 
dan 'in bedencken genomen'. Hoewel de generale synode van Middelburg 
1581 een bepaling van de synode van Dordrecht 1578 op dit punt had uitge
breid met verzorging van weduwen en wezen van de predikant"^ komt de ma
gistraat van Kampen ook de eerstvolgende jaren niet verder. Want in 1584 
ontbreekt zowel in de benoemingsakte van Goickerus als in die van Nolthenius 
een bepaling hieromtrent. 

Na de synode van 's-Gravenhage 1586, die hierin Middelburg 1581 volgt, 
wordt er in het begin van de jaren negentig in de praktijk wel naar gehandeld, 
want in het tweede kwartaal van 1590 ontvangt de weduwe van Nolthenius een 
uitkering van de stad."' Toch moeten zowel de particuliere synode van mei 
1593 als die van mei 1594 bij herhaling besluiten dat de kerken in het gewest 
vooral bij 'haer respective magistraten' zullen aanhouden om te verwerven 
'consent ende resolutie op het onderholdt der naegelatenen weduwen ende we-
sen der predicanten, na uthwijsinge des elfften artyckels in nationaü syno-
JQ> 200 Qp 2ijn nadrukkelijk verzoek wordt in 1595 aan de zieke Jodocus Goic
kerus een akte afgegeven waarin het stadsbestuur zich 'patrocinie' verbindt 
zijn kinderen, als deze in staat zijn tot studeren, daarvoor uit de geestelijke 
goederen van de nodige middelen te zullen voorzien.^"' De magistraat belooft 
verder dat, mocht Goickerus komen te overlijden, het stadsbestuur 'patrocinie 
gunst ende guedertierenheit strecken ende bethoenen over sijne huysfrouwe in 
hoeren weduwelicke standt ende over sijne samentlicke kynderen ende mit on-
derholt versorgen [...] dragende in alles vaderlicke toeversicht over hoer'. Na 
het overlijden van Jodocus stelt het stadsbestuur op 14 maart voor zijn wedu
we en de kinderen een woonhuis beschikbaar. De laatste termijn over 1594 

198 Ada van de Nederlandsche Synoden, 237, 380 
199 Stedelijke rekeningen over 1590, OA 463. 
200 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 225, 227 In 1594 wordt op de synode te De
venter vastgesteld, dat door de magistraten in het gewest het door de generale synode van 's-Gra
venhage 1586 in dezen beslotene nog niet is geëffectueerd Precies als de predikanten te Kampen 
in apnl 1581 al deden, wordt nu ter verwezenlijking op het 'voerschnfft der Hollandtsche steden' 
gewezen 's-Gravenhage 1586 kreeg over deze materie instructies te behandelen, besteedde er in de 
kerkorde aandacht aan en schreef er een remonstrantie over aan Leicester met het verzoek, dat de 
burgerlijke overheid orde op zaken zou stellen. Acta van de Nederlandsche Synoden, 556, 490, 
635. 
201 De ernstig zieke Jodocus moet er vijf weken voor zijn sterven zelf naar 'remonstreren' en de 
raad 'in memorie brengen' dat hij in het verleden een beroep naar Leiden niet aannam ook al gaf 
de magistraat daar toen garanties voor zijn kinderen 'ad studia literarum'. De predikant wijst het 
stadsbestuur er op, dat te Leiden 'als in andere steden ende landen' het onderhoud van zijn kinde
ren wel verzekerd zou zijn geweest. OA 23, fol.32, 33r. 
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plus nog een heel jaartraktement over 1595 wordt aan haar uitgekeerd. En ver
der verbindt de stad zich jaarlijks 200 gulden aan het gezin van de overleden 
predikant uit te keren. De gelden komen uit de geestelijke goederen.^"^ De re
geling is zeer redelijk te noemen, maar het tijdstip waarop het stadsbestuur 
aan deze predikant eerst op diens nadrukkelijk verzoek een akte afgeeft, doet 
meer aan een incidentele oplossing dan aan de toepassing van een geldende re
gel denken. Kennelijk is datgene waarvoor de predikanten in 1581 al hadden 
gepleit, ook na herhaalde aandrang van diverse kerkelijke vergaderingen in 
1595 nog steeds niet bereikt. 

Behalve traktement en uitkering bij eventuele arbeidsongeschiktheid of 
overlijden vraagt ook de huisvesting der predikanten de aandacht van het 
stadsbestuur. 

Acht weken na de plundering van de wedeme wordt op 28 mei 1580 de 
pastorie met het meubilair door de magistraat aan predikant Holstech ter 
bewoning gegeven. Twee magistraatsleden, in het bijzijn van de stadssecreta
ris en een dienaar, hebben de goederen in de wedeme vooraf geïnventari
seerd.̂ "^ 

Wanneer op 17 april 1581 tussen overheid en predikanten de arbeidsvoor
waarden worden geregeld, krijgt in deze regeling het 'vrie woeninge' een 
plaats. Het stadbestuur stelt of woonruimte ter beschikking of zij vergoed de 
huurpenningen. Voor de kort tevoren overleden Sanderus Theodorus wordt 
op 29 augustus 1581 aan Jacob Vene huishuur betaald. En Jan Zuyrbeken ont
vangt op 27 augustus 1582 een jaar huishuur voor predikant Jan Berendtsz.^"^ 
Wanneer op 24 maart 1584 Jodocus Goickerus met goed gevolg examen doet, 
heeft hij op dat moment al vier weken tijdelijk onderdak in de pastorie van 
Caspar Holstech. Na het examen is Goickerus op stadskosten minstens nog 
vier weken bij Holstech gebleven. ^"'In de benoemingsakte nog voor het exa
men half februari aan hem afgegeven, staat dat Goickerus 'sijene woenynge 
holden sal in dye wedeme'. In deze benoemingsbrief ligt echter ook vast dat bij 
de komst van een derde predikant Goickerus zal mogen kiezen of hij in de pas
torie blijft of dat hij een nieuwe woning wil betrekken. Wanneer eind 1584 de 
derde predikant, Georgius Nolthenius, naar Kampen komt, heeft Goickerus 
de wedeme verlaten. Want hij ontvangt op 17 november 17 goudguldens om 
zelf een woning te huren.^°' Net als aan Goickerus wordt aan Nolthenius in 
diens benoemingsakte 'een vrie woeninge' door het stadsbestuur toegezegd. 
Na tijdelijk verblijf in de wedeme van Holstech betrekt Nolthenius de woning 

202 OA 23, fol.37 r., 14 maart 1595. Van de munteenheid 'gulden' wordt niet nader aangegeven 
of het hier Carolusguldens of goudguldens betreft. 
203 OA 453, 28 mei 1580. 
204 OA 454, a.o.p. 29 augustus 1581; OA 455, a.o.p. 27 augustus 1582. 
205 'Item den 26. aprilis betaelt den predicant Casparo voer 8 weecken costes; des weeceks 40 st. 
die de predicant Jodocus bij hem verteert hadde. OA 457, a.o.p. 26 april 1584. 
206 OA 306, 205r. 
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van de pater van het Agnesklooster.^"'' Voor predikant Hendricus Schonen-
burch wordt rond Pasen 1584 een tijdelijk onderdak bij Rutger Hudde gevon-
den.2™ 

De wedeme van Holstech functioneert niet enkel als tijdelijk woonadres 
voor nieuwkomende predikanten. Het blijkt al heel gauw een drukbezochte 
pastorie te zijn. Want al in het begin van 1582 ontvangt Holstech op diens ver
zoek van het stadsbestuur een onkostenvergoeding wegens het vele bezoek: 
'den predicant Caspar Holstegh te geven 25 gulden vermoegen sijn suppHcatie. 
Dewijle hij sich an hoer E. beclaecht hadde van voele anvallens tot sijnen huy-
se, soe van predicanten als andere guede luyden'. De wijn die hij voor zijn gas
ten in het afgelopen jaar had ingekocht, wordt door het stadsbestuur eveneens 
vergoed.™ 

Van goede verstandhouding tussen predikanten en stadsbestuur geven de 
volgende posten uit 1588 blijk: 'Item den 8 aprilis betaelt voer vissch die de E. 
Raedt ten huyse van Jorgen Henricksz., predicant, geschoncken heft doe hij 
hoer E. to gaste hadde, 6 h.p en 12 st.'. 'Item betaelt Albert Dircksz. voer twee 
tonnen biers gekomen op des predicants Gaspari dochters bruylofft'; 'vereert 
den predicant Caspar op die bruiloft van sijn dochter, 21 h.p. en 10 st.'.^'" 
Deze voorbeelden maken tevens duidelijk, dat bijzondere kosten in het per
soonlijk leven worden vergoed. Dit geldt ook voor meubilering van de pasto
rie, onderhoud van de tuin en stookkosten.2" Het traktement dat de predikan
ten wordt uitgekeerd, is bestemd voor direct levensonderhoud. Buitengewone 
lasten die samenhangen met de dienst, zoals reiskosten voor afvaardiging naar 
kerkelijke vergaderingen, worden uit de stadskas betaald. Het gebruik dat de 
afgevaardigden vergoeding uit stadskas ontvingen, bleek ook reeds bij ouder
ling Mr. Aelt Craen voor zijn reis in 1581 naar Middelburg. Nog kort daar
voor, gedurende de periode van Religievrede, werden de onkosten van afvaar
diging naar meerdere vergaderingen volgens particulier synodaal besluit door 
de kerken zelf gedragen: 'Sofiel die unkosten der gesanten van der gementen 
soviel die synodael vergaderingen angaet is billick dat die van der gemeinten 
die sie uthsenden gedragen werden laut des synodi zu Embden gehalden'.^'^ 

207 De toezegging vrij wonen OA 306, fol 205v , 21 oktober 1584 Het gegeven van de paters
woning 'Uth bevel des E Raedts betaelt Jorgen Noltemus (diener des Godtlicken Woordts) al-
sulcke 4 h p als hij uthgelecht hadde van des paters huys to S Agnieten schoone te maken, als hij 
daer lerst mitterwoone intrecken solde' OA 458, a o p 1585 
208 Op 23 november 1584 krijgt Hudde 40 h.p 'alsoedane huyshuyre als die predicant Henricx 
Schonenburch verleden Paesschen in sijn huys verwoont hadde' OA 457, a o p 23 november 
1584 
209 OA 454, a o p 30 januari 1582 In dezelfde rubriek 'wijnen betaald, soe die predicant Cas
par Holtstegh durch 't geheele jaer tot sijnen huyse heft laten haelen'. 
210 OA 460 en O A 461, a o p Jorgen Henricksz is Georgius Nolthenius. 
211 Enkele voorbeelden van dergelijke vergoedingen 
OA 460, a o p posten 12 maart en 8 april 1587 Hendrick Jansz word door de stad uitbetaald 
'van dat hij in des predicants Jorgens hoff 4 dach gearbeydet hefft [ ] van dat hij 20 dach in der 
predicanten Caspan ende Jodoci hoven gearbeyt hefft, (oock twijch om den wijngart te bynden). 
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Zodra de periode van de Religievrede voorbij is, wordt het doorschuiven naar de 
stadskas van de onkosten van kerkehjke afvaardiging gewoonte- 'Item den 3 oc-
tobris betaelt doer bevel van beyde burgemeysters in der tijt onsen predicanten 
van dat sie mit den doctoer toe Deventer in den Synodo sinnen' ^" Wehswaar 
doet de particuhere synode van januari 1587 aan ridderschap en steden het voor
stel om de onkosten van 'kerkckhcke bijeencompsten [ ..] nationale ende parti
culiere synoden ende dassen' uit de geestelijke goederen te betalen '̂'' Maar het 
volgende jaar ontvangen 'twee van deser stadtzpredicanten, gewest to Swolle in 
synodo' opnieuw reiskostenvergoeding uit de stadskas.-^" Het berekenen van de 
kosten van het kerkelijk leven aan de stad houdt een continuering in van de oude, 
voor-reformatorische situatie Deze gewoonte om kerkelijke onkosten bij het 
stadsbestuur te declareren, zet zich ook in de zeventiende eeuw door. Zo dienen 
de ouderlingen en diakenen van de contra-remonstrantse kerkeraad op 13 augus
tus 1619 een rekening in van de voorgeschoten penningen over de afgelopen tijd 
Het gaat om de kosten gemaakt ter vervulling van hun ambt, reiskosten naar sy
nodes en classicale vergaderingen en om de onkosten die gemaakt zijn voor het 
lenen van predikanten van elders Het totaalbedrag beloopt 3 781 gulden en 15 
stuivers Tegelijk met de declaratie wordt een copie van een brief gericht aan 
prins Maurits, afgegeven Daarin beklaagt de kerkeraad zich bij de prins, dat het 
stadsbestuur tot nog toe geweigerd heeft de voorgeschoten penningen te betalen. 
De prins adviseert de magistraat tot uitbetaling over te gaan.^'* 

5 Kerkdiensten 

De hoofdtaak van de predikanten is het Woord te verkondigen. Nadrukke
lijk spreekt de particuliere synode van 10 april 1581 uit, dat er 'aequahtas un
der den dienaren geholden sail worden und vicissitudo [ = afwisseling, toer
beurt] in 't prediken' De kerken in het gewest willen er niets van weten dat 
ook bij mogelijk verschil in gaven de een boven de ander gesteld wordt De 
Overijsselse gedeputeerden naar de generale synode van Middelburg 1581 krij
gen hierover zelfs een instructie mee- 'Off met hoechlicken van noden sij umb 
prae-eminentiam tho vermijden und gantz aff tho snijden under denn diena
ren, datt daer eene aequahtas sij und daertoe dan die vicissitude und geboerrte 
in 't predicken geholden worde' Deze bijdrage vanuit het gewest draagt er toe 

O A 4 6 1 , a o p posten 3 maart, 31 maart 1588 'gecost een beddestede [ ] voer Mr Jorgen den 
predicant 21 h p 6 st ', 'Noch den schorsteenveger betaelt dat hij twee schoorsteenen m Jorgen 
Henricksz predicantshuys schoone gemaeckt hefft', 'Hermann Gerrytsz dat hij die wijnstocken 
in de wedem gesneden ende opgebonden hefft, 3 h p 8st ' In OA 23, fol 3, 27 november 1591 
Voor iedere predikant een last turf Dat er door het stadsbestuur boeken voor de predikanten wer
den aangekocht en dat de pastorie op stadskosten werd gemeubileerd, werd reeds vermeld 
212 'Acta Overijsselse Synode 1580, 79 
213 OA459, 3 oktober 1586 
214 Ada Particuliere en Provinciale Synoden, V, 214 
215 OA461, maart 1588 
216 Nanninga Uitterdijk, Regisier van Charters en Bescheiden, VI, 4768, 13 augustus 1619 
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bij dat door de synode van Middelburg een speciaal artikel geformuleerd 
wordt, dat 'Onder den Dienaren des Woordts sal ghelijckheijt ghehouden wer
den, aengaende de lasten hares Diensts'. In de Latijnse tekst van dit artikel 9 
keert de term uit de Overijsselse instructie terug: 'Aequalitas inter ministros 
verbi tum quod ad ministrii onera'.^" Overeenkomstig dit beginsel heeft de 
kerkeraad van Kampen de preekarbeid en het overige ambtswerk onder de ver
schillende predikanten verdeeld. 

In onderdeel 2 van dit hoofdstuk kwam reeds aan de orde, dat er wekelijks 
catechismusprediking plaatsvond. Voor de vrije-stof-prediking, vermeldden 
we reeds, waren voldoende goede commentaren op zowel het Oude als het 
Nieuwe Testament beschikbaar. Wat de tekstkeuze uit de Evangeliën betreft, 
aanvankelijk hielden nogal wat predikanten in het gewest het oude gebruik der 
'evangelischen dominicalen' aan. Zij volgden in de prediking dus de orde van 
een evangeharium waarin een keuze van evangeliepericopen opgenomen was, 
oorspronkelijk bedoeld om voorgelezen te worden tijdens de mis. De particu
liere synode van april 1581 vroeg de generale synode van Middelburg 1581 of 
het niet goed zou zijn, 'ja gantz nodigh', dat de evangelische dominicalien nog 
voor een tijdlang geduld zouden worden en dat al of niet handhaving ervan in 
de vrijheid van de kerken zou staan.^'* Maar de particuliere synode van juni 
1587 dringt deze gewoonte terug 'dewile deselve vant pausdoom seedert den 
jare Christi 800 ons toegecomen sijn, [...], holdende het gemeene volck in blint-
heit ende onverstandt van den gronde des goddelicken woordts, sijnde sonder 
onderscheit tesamen gevoecht'. In plaats daarvan dient voortaan een evangelie 
'ordenthck verclaert' te worden. Een besluit dat blijk geeft van het besef dat 
cursorische behandeling de gemeenteleden een veel beter inzicht verschaft in de 
verbanden van het betreffende bijbelboek.^" Toch blijven nog lang na dh be
sluit de 'dominicalien' in gebruik. In een brief van de contra-remonstrantse 
kerkeraad van Kampen aan die te Deventer wordt in 1619 een leenpredikant ge
vraagd aan wie voor de zondagmorgen nog de keuze gelaten wordt 'nemende 
voor den middag eenen text, ofte nae de gewonelicke ordre der dominicalen'.^^" 

Erediensten vonden niet alleen op zondag plaats. Toen de kerken in het ge
west zich op de eerste regionale vergadering van 22 september 1579 nadrukke
lijk distantieerden van de rooms-katholieke feestdagenkalender, werd beslo
ten enkel de 'festa des Heeren', inclusief de dag van de besnijdenis of Nieuw
jaarsdag en Hemelvaartsdag, te handhaven.^^' Al was de stad in 1580 tot de 

217 'Acta Overijsselse synode 1581', 169, 112; Acta van deNederlandsche Synoden, 341, 319,380. 
218 'Acta Overijsselse synode 1581', 169, 174 
219 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 216, 217. Dat via de kansel door middel van 
voorlezing door de predikant van telkens een der vijf 'Capita Religionis' ook werd gewerkt aan in
tegrale kennis van de belijdenis van de kerk, is reeds besproken 
220 Moulin, Oorspronkelijke aanteekeningen betrekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente 
te Kampen in de jaren 1618 en 1619, 11 
221 De r k feestdagen als kalenderaanduiding waren dermate ingeburgerd, dat nog vele jaren na 
de overgang tot de Reformatie met slechts in stukken van het stadsbestuur, maar zelfs binnen de 
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Reformatie overgegaan, er werden toch (heimelijk) erediensten volgens de 
roomse feestkalender belegd. Daarom verzoeken op 12 april 1581 de predikan
ten het stadsbestuur, 'dat die papen off monycken gien exercity van hoerluyder 
religie sullen gebruycken' en 'dat die supperstitie der gewoenelijcker festdaegen 
moegen geabrogiert worden'. Het antwoord van het stadsbestuur luidt: 'Een 
yder wort sijn conscientie vrij gelaten'.^^^ Dat er metterdaad op de Kerstdag 
door-de-weekse erediensten gehouden zijn, kan worden afgeleid uit de lidmaten-
lijst waarop de data van avondmaalsviering staan aangegeven. Zo vierde men 
avondmaal 'up Chrystdach' 1584. Deze feestdag viel toen op vrijdag. De viering 
op Kerst 1589 vond op een donderdag plaats. En 'up Nye Jaersdach' 1584 werd 
ook avondmaal gevierd. Het was toen woensdag. Dat er niet enkel op dergelijke 
feestdagen van door-de-weekse eredienst sprake was, geeft onder meer artikel 9 
van de Acta der particuliere synode juni 1587 aan: 'Dat gebedt: O Godt, die onse 
Vader bist, sal men in der weecken te singen naelaten'.^" Verder tonen de stads
rekeningen over 1583 aan, dat te Kampen de gewoonte van een door-de-weeks 
avondgebed bestond: 'Item anno 1582 op den 24 februarii heb ick afgerekend 
met kaarsenmaker Helmich Jansz. [...] in de Broederkercke als men bij winter-
tijt het aventgebet prediget-'^^Met de term 'avondgebed' wordt een kerkdienst 
aangeduid waarin ook gepreekt wordt. Uit de reactie van de magistraat op een 
van de artikelen die op 12 april 1581 door de predikanten aan het stadsbestuur 
ter hand werden gesteld, kan worden afgeleid dat er tijdens de gewone werkweek 
ook overdag soms erediensten werden belegd: 'ende des werckeldages sullen sie 
[d.i. 'die byer- ende tonnemanwaegens'] die kercken (daer die predicatie ge
schiet) mijden'.-̂ ^^ Voor het begin van de zeventiende eeuw staat vast, dat er re
gelmatig op de vrijdagmorgen gepreekt werd. Dit valt op te maken uit een raad-
spublicatie van 10 juli 1608 inzake kerkelijke huwelijksinschrijving. Volgens 
deze bekendmaking zou een deel van de kerkeraad, de predikanten en enkele ou
derlingen, iedere vrijdagmorgen hiervoor speciaal zitting hebben, 'nadat 's mor
gens die predicatie geyndiget sail wesen'.̂ ^* Tien jaar later kende het stadsbe
stuur aan de contra-remonstranten het recht op erediensten m de Broederkerk 
toe, waarbij er naast de zondagse erediensten ook diensten op dinsdag en op 
donderdag gehouden mogen worden, 'mits dat ook d'andre ordinaris predick-
dagen aldaer in der weecke na olden gebruick mede sullen geholden worden'.^^' 

Door-de-weekse erediensten met een bijzonder karakter waren de vasten- en 
bededagen. Deze werden door het stadsbestuur afgekondigd. Zo laten schepe
nen en raad op 5 augustus 1582 weten dat op 7 augustus, 'tocoemende dincxe-

lidmatenlijst van de Gereformeerde Kerk een dergelijke tijdsaanduiding voorkomt Zo nog in 
1602. 'Anwas der ghemeynte op den sondach voor St. Jan'. NA-K-Ned.Herv Gem Kampen 138 
222 OA 2264, 12 april 1581. Het antwoord volgt enkele dagen later, OA 22 
223 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 217 
224 OA 455, a.o p 24 februari 1583. 
225 OA 2264, 12 april 1581. De reactie van het stadsbestuur in O A 22, eveneens april 1581. 
226 OA243, 10 juli 1608. 
227 OA 24, 2 september 1618. 
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daege', ieder 'een vastell- ende bedelldach holden sail, Godt Almachtich bid
dende dat sijn toernige handt van ons genedelicken affgenoemen moege wor
den, welvaert ende voirspoet des landes verlenen wille'."* Een ieder dient deze 
dag door te brengen 'cessierende van alle werckelicke exercitien'. In herbergen 
en taveernes mag geen bier worden getapt op boete van 40 ponden, voor de 
gasten 20 ponden. Een dergelijke vasten- en bededag vond regelmatig plaats, 
want een kantlijn-notitie bij de betreffende bekendmaking geeft aan, dat de 
publicatie vernieuwd werd op 11 juni 1587, 20 maart 1588, 22 maart en 2 au
gustus 1590."' De generale synode van Middelburg 1581 geeft aan hoe een der
gelijke dag doorgebracht dient te worden. De gemeente zal het normale ge
bruik van voedsel en ook de arbeid om in het levensonderhoud te voorzien, 
nalaten 'ende den ganschen dach tot den avont toe, int gehoor ende lesen des 
godtlicken woorts, ende mit fuyrige gebeden ende andere heyUge oeffeningen 
toebringen'. De reden van een dergelijke biddag staat in de bekendmakingen 
en kan zowel in meer algemene termen als meer specifiek worden uitgedrukt. 
De eerder genoemde publicatie uit 1582 geeft een omschrijving in algemene 
termen. Het gaat om afwending van Gods toornige hand en om schenking van 
welvaart en voorspoed aan het land. Dit sluit aan bij de 'dieren tijt' en bij de 
'alghemeyne swaricheden' waarover vier jaar later de synode van 's-Graven-
hage spreekt. Daarnaast noemt deze synode echter ook meer specifieke rede
nen als oorlog, pest en kerkvervolging, omstandigheden waarin de kerken ge
noegzame aanleiding vinden om bij de hoge overheid op uitschrijving van een 
biddag aan te dringen.^'" Een dergelijke specifieke reden doet zich in 1588 
voor. De Kamper magistraat ontvangt van de hoge overheid een brief om op 
woensdag 10 juli een 'generale vasten- ende bededach' uit te schrijven. De re
den daarvoor is, dat 130 Spaanse schepen met tienduizend matrozen en galeis
laven, met twintigduizend man landingstroepen en enkele duizenden stukken 
geschut onderweg zijn naar Het Kanaal. De biddag op die woensdag dient om 
'Godt Almechtich voir sijn weldaden ende genaede te dancken, ende Hem 
mede to bidden dat Hij sijnen rechtveerdigen toorn van sijne kercke ende dese 
landen will afwenden, tegen 't gewalt ende anslaegen des viants bewarende, 
alle saeken tot sijner eeren ende sijnes Godtlicken Woordes bescherminge be-
schicken'."' Terwijl Parma met zijn Spaanse troepen over het vasteland zich 
eveneens richting Het Kanaal begeeft, gaan op die 10e juli in Kampen de kerk
deuren open, worden de herbergen gesloten en ligt al het werk stil. Nadat in de 
tweede helft van augustus de Armada op de rotsen van de Hebriden te pletter 
is geslagen, gaan in Kampen op 25 september de kerkdeuren opnieuw open, nu 
voor een speciale dankdag. Want 'alsoe men in 't gewissen spuert, dat alle po
tentaten van de Roemscher Religie gezwoeren hebben ende den anderen ver-

228 OA 243, fol 93 v., publicatie 5 augustus 1582. 
229 De regelmaat van vast- en bededagen bliikt ook uit de jaarlijkse herhaling van een soortgelij
ke publicatie van 5 april 1612. OA 23, fol 265, 269, 273, 281, 286 288 290, 292, 295, 296. 
230 Kerkorde 's-Gravenhage 1586, artikel 59 Acta van de Nederlandsche Synoden, 501. 
231 OA 243, fol. 117 V., 118 r., 7 juli 1588. 
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bonden sijn om der waere gememte Christi to verdrucken ende te onderbrengen, 
gelijck 't selve genoechsaem is gebleken durch den gewelldige ende hoeveerdige 
Armaede bij den Coenmck van Hispanien deser verleden tijdt in der zee ge
bracht, mitzgaeders die groete heyrcrachten die den Prince van Parma nu hier 
lange bij den anderen hef ft gehadt, van meynonge omme hem mit dieselve 
Spaensche Armaede te voegen, diewile dan den Almachtigen Godt believet hefft 
sijne gemeinte te beschirmen als nieth hebbende willen gedoogen die bijeenvoe-
ginge van denselven twee geweldige heyrcrachten omme haer te seer tyrannich 
voirnemen te moegen in 't wercke stellen' '̂̂  De magistraat ziet het gebeurde dus 
als een direct ingrijpen van God ter bescherming van 'de waere gemeinte Christi'. 

6. Doopbediening 

Tot de taak van de dienaren des Woords behoort ook de bediening der sacra
menten De kerkmeestersrekeningen van de Bovenkerk geven aan dat voor de 
doopbediening in de Bovenkerk voor eind 1581 een nieuw doopbekken aange
schaft wordt. De kerkmeestersrekeningen van de Minderbroederskerk bevatten 
gelijksoortige posten- 'Item Jacob Jeslijsz , koperslager, gegeven vor een bec-
kentien daer men de kynder uytt dopett'; 'Item gekoffet een tinnen kanmchien 
thot hett becken in de karcke om water in tho halenn om de kinder tho dopen' ."^ 

Het aanvragen van de doop van het kind is roeping van de vader. Hij is van 
Godswege verplicht voor de opvoeding van zijn kind zorg te dragen Daarom 
zal hij zoveel mogelijk zelf het kind bij de doopvont presenteren De particu
liere synode van mei 1593 besluit dat daarop door de predikanten goed moet 
worden gelet Mocht de vader echter niet aanwezig zijn, dan mag de doop met 
lichtvaardig worden geweigerd Van ieder gedoopt kind behoort de naam te 
worden opgetekend in een doopboek ^^* Het natuurlijk ouderschap kreeg eer
der, op de particuliere synode van april 1581, alle voorrang 'Dat die kinderen 
sullen van den olderen ofte naesten bloethvrunden ter doope gebrocht wor
den, onnodich der getuygen'."' In de instructie van de afgevaardigden naar 
Middelburg 1581 vragen de kerken in Overijssel zich zelfs af 'off hett niett be
ter sij, datt die getuigen in die dope der kinderen achterwegen blijven und al
leen geschiede bij den olderen off naeste bluetsverwandten' Mocht dit op de 

232 Dergelijke dankstonden doen zich ook in het begin van de zeventiende eeuw regelmatig voor 
Zo verordenen schepenen en raad een dankstond op 27 september 1622, in de Broederkerk, aan 
vang 14 00 uur, om God te danken voor het ontzet van Bergen op Zoom OA 243, fol 309 
233 Kerkmeestersrekeningen Bovenkerk over 1580/81, OA 1332, fol 91 Het doopbekken en het 
woord 'uyt' wijzen op kinderdoop door besprenkeling In de Bovenkerk verving het doopbekken 
de gotische doopvont van blauwe Namense steen, geschikt voor onderdompeling De gegevens be
treffende de Minderbroederskerk Kerkmeestersrekeningen Minderbroederskerk over 1580/81 en 
over 1583, OA 1334 
234 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 224 Voor het doopboek verwijst de particuliere 
synode naar artikel 53 van 's Gravenhage 1586 Vergelijk Acta van de Nederlandsche Synoden, 499 
235 'Acta Overijsselse synode 1581', 169 Over de voorrang van het natuurlijk ouderschap op dat 
van getuigen, zie ook hoofdstuk 5, 271 
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generale synode niet haalbaar zijn, dan wordt verzocht om een duidelijke uit
spraak 'hoe wijtt die getuigen verbunden sollen worden'. Middelburg 1581 is 
van mening dat het gebruik van getuigen bij de doop niet lichtvaardig moet 
worden veranderd. Wel dient men getuigen te nemen die de zuivere leer zijn 
toegedaan en vroom van wandel zijn. Ook 's-Gravenhage 1586 bindt het ge
bruik van getuigen aan dezelfde voorwaarden."' 

Alle kinderen binnen het stedelijk rechtsgebied moesten voortaan worden 
gedoopt in de Gereformeerde Kerk. Alle ouders werden hiertoe door het stads
bestuur verplicht: 'Oyck sail een yder sijn kynderen oepentUck laeten doepen 
bij pene ter scepenen claringe'. Deze publicatie dateert van 14 april 1583. De 
maatregel, gericht tegen het heimelijk dopen door rooms-katholieken en te
gen het niet-dopen van doopsgezinden, werd 16 oktober 1586 opnieuw afge
kondigd."^ Door deze doopdwang zouden er in de Gereformeerde Kerk van 
Kampen dus ook kinderen van niet-gereformeerde ouders moeten worden ge
doopt. Deze moesten volgens de synode van Dordrecht 1578 worden be
schouwd als kinderen van christenen, als kinderen die niet buiten het verbond 
stonden. Omdat de ouders van deze kinderen geen belijdenis naar de gerefor
meerde leer hadden gedaan, konden zij ook niet kerkelijk optreden. In derge
lijke gevallen moesten gereformeerde getuigen, onbesproken in leer en leven, 
aanwezig zijn, zodat er een waarborg was voor een christelijke opvoeding.^^* 
Terwijl dus enerzijds vanuit de kerken in het gewest op de generale synode ge
pleit werd voor de afschaffing van het gebruik van doopgetuigen, was het an
derzijds verplicht dat doopgetuigen aanwezig waren, wanneer de ouders geen 
lid waren van de Gereformeerde Kerk. Men ging daarbij zelfs zover dat ook 
kinderen gedoopt konden worden die geheel buiten medeweten van de ouders 
door 'lofweerdighe getuygen' ten doop waren gebracht."' 

Dat alleen de Gereformeerde Kerk de doop aan allen binnen de stedelijke 
samenleving mocht bedienen, was met enkel het standpunt van het stadsbe-

236 'Acta Overijsselse synode 1581', 174, Acta van de Nederlandsche Synoden, 428 (vraag 130), 
391 (artikel 40) en 499 (artikel 51) 
237 OA 243, fol. 99v., 14 april 1583, fol 108, 16 oktober 1586. 
238 'Het verbont Gods sal in den kinderen der Christenen met den Heylighen Doop [ ] beseghelt 
werden', art 7 Deze regel wordt door de betreffende synode vervolgens toegepast in de concrete 
vraag 'Ofmen allerley mensschen Kinderen als van [...] Papisten ende anderen dierghelycken son-
der onderscheyt doopen sal? Antdw Overmidts de doop den kinderen die int verbont Gods staen 
toekoemt, ende het ghewis is dat dese kinderen buyten het verbont niet en syn, soo salmense van 
den Doop met weren' Voorwaarde is dan echter wel dat degene die het kind presenteert de gere
formeerde leer beaamt en zich in volle verantwoordelijkheid aan het jawoord op de gestelde doop-
vragen kan verbinden. Acta van de Nederlandsche Synoden, 249, 270. Middelburg 1581 bepaalt, 
dat in dergelijke gevallen de doop zonder goede getuigen geen doorgang kan vinden No. 21 van 
de voorstellen en vragen- 'Item die kynderen doopet, wekker ouders vande religie vreemt syn 
ende getuygen stellen der religie nyet toestendich' Het antwoord geeft aan, dat dergelijke ouders 
voordat zij hun kind presenteren, moeten worden vermaand en dat het nodig is 'bequaerae ghe-
tuijghen te zoecken'. Acta van de Nederlandsche Synoden, 417, 437, 438 
239 'Die kinderen ter doop gebracht, sonder weeten eenighe der olderen, dorch lofweerdighe ge
tuygen sullen gedoopt worden ' 'Acta Overijsselse synode 1581', 170 
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stuur. Ook van kerkelijke zijde werd er zo over gedacht. De particuliere syno

de van juli 1607 te Kampen gehouden, overhandigde via de Kamper ouderling

burgemeester Engbert Claessen aan de Heren Gecommiteerden van het gewest 
een remonstrantie met het verzoek 'dat haer E. gelive op nuwe daer wat in te 
doen, datter [...] in dese provincie de kinderen van niemant anders als van de 
predicanten in de Gereformeerde Kercke mogen gedopet worden'. Het gaat 
hierbij echter om hernieuwing van reeds vroeger genomen maatregelen. Eer

der werd door de particuliere synode van juni 1596 bij ridderschap en steden al 
een rekest ingediend met het verzoek 'dat de Papisten heymelyck kinderdoop

en [...] met ernst moghen verboden' worden.^''" Dit verzoek werd mede onder

steund door de vier predikanten uit Kampen: Holstech, Baudartius, Naerius 
en Lamotius. Ook de ouderlingburgemeesters Jacob Vene en Berndt Aver

kamp onderschreven dit rekest. Deze voorgestelde doopdwang hangt samen 
met de opvatting dat de kring van Gods verbond zo breed is als de burgerlijke 
samenleving. De publiek erkende kerk krijgt daarin het exclusieve recht om te 
dopen. Omdat de doopboeken uit die tijd verdwenen zijn, valt niet te achter

halen in hoeverre deze doopdwang metterdaad werd toegepast. 
Wel is bekend, dat na de eeuwwisseling de remonstrantse predikanten te 

Kampen tegen het besluit van de generale synode Middelburg 1581 in, het stellen 
van de drie doop vragen uit het doopformulier achterwege laten. Tegenover de 
particuliere synode hebben de afgevaardigden van de classis Kampen hierover in 
1612 beloofd, 'allen vlijtt ende nerstigheitt an tho wenden, dat sie haer gelick

formich mogen houden haren nagebuerden kercken dit stucken angaende ende 
solkes tho remonstrirn in haren consistorio'. '̂" Kennelijk hebben de predikan

ten het stellen van de drie doopvragen ook daarna achterwege gelaten, want op 
de particuliere synode van 13 juni 1615 wordt 'van de 3 vragen des h. doops, by 
den h. doop te Campen te voegen' besloten, dat het eerder genomen besluit hier

over 'geitereert ende geeffectueert' dient te worden.^''^ Resultaat heeft dit echter 
niet, want in 1618 ziet de particuliere synode zich genoodzaakt 'in de celebratie 
des h. doops het afvraegen der 3 vraegen, die te Campen by de Remonstrantsge

sinde werden naegelaeten', op de generale synode aan de orde te stellen.■ '̂'' 
Over het tijdstip waarop de doop bediend werd, is weinig bekend. De ker

korde gaf vanaf het begin aan: 'soo haest alsmen de bedieninghe desselven 
hebben can'. Een concreet geval levert predikant Baudartius. Van Lisse naar 
Zutphen beroepen, reisde hij met zijn gezin in 1598 over Kampen waar gedu

rende een kort verblijf op 1 april 'des naemiddaeghs tusschen 3 ende 4 uyren 
een dochter gebooren' werd, gedoopt den 3en aprilis'.^"^ Deze doop, waar de 

240 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 275, 236. 
241 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 290. 
242 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 294. 
243 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 307; H.H Kuyper, De Post-Acta, 444 
244 Autobiografisch gegeven van W Baudartius. NAHS 118; ook Broek Roelofs, Wilhelmus 
Baudartius, 219. Baudartius was begin van de jaren negentig in het huwelijk getreden met Barbara 
Martensz., dochter van de Kamper ouderlingburgemeester Marten Albertsz. 
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moeder niet bij geweest zal zijn, vond binnen twee dagen na de geboorte 
plaats. Over het gangbare tijdstip van dopen zegt dit ene geval, dat bovendien 
een bijzonder karakter droeg, echter weinig. Opvallend is wel, dat in 1615 de 
particuliere synode te Zwolle waarschuwde tegen een te lang uitstel."' 

7. De gemeente rond het avondmaal 

Voor de avondmaalsviering in de Bovenkerk laat Caspar Holstech in 1582 
twee tinnen avondmaalsbekers vervaardigen."* De gemeente komt echter niet 
enkel in Bovenkerk rond de avondmaalstafel samen. Uit de jaarlijks terugke
rende posten 'kerkwijnen', die ook na de Reformatie aanvankelijk nog uit de 
stadskas worden betaald"^, wordt duidelijk, dat de avondmaalsviering plaats
vindt in meer gebouwen."" 

Uit de stadsrekeningen, rubriek 'Wijnen', kan bovendien een zekere groei 
van de gemeente worden afgelezen. Over 1581 worden 59 kwarten wijn uit de 
stadswijnkelder betrokken. In 1580 waren het er 51. In 1582 zet de groei zich 
verder door: 79 kwarten. Voor de drie vieringen in 1585 en de eerste viering in 
1586 samen zijn niet minder dan 142 kwarten wijn nodig."' 

De toegang tot het avondmaal staat alleen open voor wie geloofsbelijdenis heeft 
afgelegd en daarnaar leeft. Wie zich tot het avondmaal begeeft 'ende daerbevo
rens bij den dienaer niet verscheenen was om sijns geloofs belijdenisse te doen' 
dient volgens de particuliere synode van 18 april 1585 te worden afgewezen. Toe
lating in dergelijke gevallen zou lichtvaardig, niet kerkordelijk en 'een groote 
profanatie' van het avondmaal zijn. ledere geregelde kerkganger kan van deze 
toelatingseis op de hoogte zijn, 'alsoo die vermaninge daervan stedes een sondach 
off twee te voren geschiet' . '̂° Al ontbreken voor Kampen de kerkeraadstukken uit 
die tijd, toch kan uit vroeg-zeventiende eeuwse gegevens worden geconcludeerd, 
dat ook te Kampen de toegang tot de avondmaalstafel verkregen werd in de weg 
van openbare geloofsbelijdenis. In september 1618 is van de contra-reformatori
sche gemeente een nieuw lidmatenregister aangelegd. Met betrekking tot degenen 
die zich dan van de remonstrantse gemeente weer bij de 'waere gereformeerde ge
meente' voegen, wordt verklaard, dat zij niet opnieuw belijdenis hoeven af te leg
gen. Zij moeten wel beloven hun eerder gedane 'belydenisse heijlichlick ende be-
stendelick te beleven'. Daarop zullen hun namen in de gemeente die bij de 'oude 
[...], suyvere leere gebleven' is, worden afgelezen. De kerkeraad is van oordeel, 

245 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 297. 
246 'Jelys Cannegeter gegeven voer 2 tinnen crosen die Casp[arus] heft laeten maecken om het 
aventmael uut thodoene, 1 h p, 2st. ' . Een jaar is er weer sprake van 'dye 2 kroesen [...] de men in 't 
nachtmall gebrucket' Kerkmeestersrekeningen Bovenkerk 1582 en 1583, OA 1332, fol 108 v , 127. 
247 Begin 1605 besluit het stadsbestuur dat het brood en de wijn uit de geestelijke goederen moe
ten worden betaald O A 23, raadsresolutie 7 februari 1605 
248 Dit kan uit de rekeningen over 1581 en 1587 worden opgemaakt. Daarin wordt namelijk ge
sproken van 'wijnen in den kercke«' OA 454, OA 460 
249 OA 453; OA 454; OA 458. 
250 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 196 
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dat wie terugkeren, zich 'sonder een nieuw examen' weer onder opzicht en tucht 
van de kerkeraad kunnen stellen."' De uitdrukking 'een nieuw examen' veron
derstelt, dat bij hen die terugkeren, vroeger een geloofsonderzoek is ingesteld. 

Aan de viering gaat, zoals gezegd, voorbereiding vooraf in de vorm van een 
vermaning die onderdeel van de publieke eredienst is. Het recht om avondmaal te 
vieren moet aan wie 'godtloos sijn' onder 'eernstige straffe' worden ontzegd, 
'voordat sij met der daet beeteringe beweesen hebben'. De particuliere synode 
van april 1585 spreekt uit dat het kerkelijk leven binnen dit gewest strakker inge
richt moet worden: 'soo desgelijcks oock in stuck der discipline der kercken eeni-
ge slappicheit ende argerlicke sonden onder den ledematen der kercken gespoeret 
worden, hebben die broederen voor hoochnoodich angesien, dat alle kercken met 
eernst vermaenet sullen worden die discipline eernsthaftiger te gebruicken'."^ 

Voor de orde van dienst tijdens de viering sluiten de kerken in dit gewest 
zich aan bij artikel 55 van de kerkorde van 's-Gravenhage. Na prediking en ge
bed verlaat de predikant de kansel, begeeft zich naar het koor waar de avond
maalstafel staat opgesteld. Staande voor de tafel leest de predikant het avond-
maalsformulier 'mitsgaders het ghebedt daer toe dienende'. Deze voorlezing 
van het formulier dient de geestelijke opbouw van de gemeente. De kerken van 
Overijssel spreken dit juni 1587 nadrukkelijk uit: 'daermeede die gemeente an 
een seecker forme gewennet werde ende daerdoor den grondt van den handel 
des avontmaels te beeter leeren verstaen'."' 

Van de voorbereiding op en de orde van dienst tijdens de avondmaalsviering 
is belangrijke informatie bewaard gebleven van de Kamper predikant Boger-
man sr. uit de tijd dat hij was uitgeleend om te Steenwijk het gereformeerd 
kerkelijk leven te organiseren."" Hij begint er direct na zijn aankomst een spe
ciale avondmaalscatechese. Degenen die aan het avondmaal willen deelnemen, 
moeten zich tevoren bij hem vervoegen, 'omme toe vernemen welker ende hoe 
voele daer mochten bevonden worden die daar [...] nu begeerden [...] toe be
geven ende voordt toe vaeren in der gotsalicheit'. De mensen worden niet al
leen in de zondagse prediking en de 'wonsdaegesavende vermaeninge', maar 
ook 'privatim' door Bogerman 'angesproeken ende toe huyse upgesocht'. Op 
de zaterdag voorafgaand aan de avondmaalszondag, 31 december 1592, wordt 
een speciale voorbereidingsdienst gehouden: 'Des saterdages werde van die 
proeve [onderzoek, toetsing, beproeving] geleert'. De viering zelf vangt aan op 
zondagmorgen acht uur. Nadat de gemeente drie verzen van Psalm 51 heeft 

251 Moulin, Oorspronkelijke aantekeningen betrekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente 
Ie Kampen in de jaren 1618 en 1619, 21, 33, 35 
252 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 195. 
253 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 216. De plaats van het avondmaal binnen 
de avondmaalsdienst is door 's-Gravenhage 1586 in art. 55 als volgt geregeld, 'dat nae voleynding-
he der Predicatie ende der gemeyne Ghebeden op den Predickstoel, het formulaer des Avont
maels, mitsgaders het Ghebedt daer toe dienende, voor de Tafel sal worden ghelesen' Acta van de 
Nederlandsche Synoden, 500 
254 Zie over deze predikant 311, 314-315, 323. 
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gezongen, beklimt Bogerman de preekstoel. Hij spreekt een gebed uit en houdt 
vervolgens een preek 'van die fruchten des H. Nachtmaels'. Hierna begint de ei
genlijke viering. Terwijl de gemeente het eerste vers van Psalm 23 zingt, gaat de 
predikant de preekstoel af, 'voerts worde die voorbereidinge bij die taeffel gelee-
sen, overluidt, als die forma [formulier] daer aff meldet'. Leden van de kerkeraad 
en van de magistraat gaan als eersten aan tafel aan. Nadat de instellingswoorden 
'van den broode des Heeren ende den beker gesprooken [zijn] tot eens yder over
luidt', worden de overige verzen van Psalm 23 gezongen. Bij de volgende tafels 
Psalm 118 en Psalm 13 3. De manslidmaten gaan voor de vrouwen aan. Na de vie
ring spreekt de predikant de dankzegging en de zegen uit, waarmee de dienst is 
beëindigd. In de middagdienst wordt er nabetrachting gehouden, 'een vermae-
ninge streckende tot dancksegginge ende dat met een oprechte danckbaerheit des 
levends'.^" Begin januari 1593 keert Bogerman weer naar Kampen terug, 'op het 
schrijven des kerckenraet aldaer', maar korte tijd later ontvangt hij van Steen
wijk een beroep. Hij begeeft zich, nog steeds aan Kampen verbonden^'^, opnieuw 
naar Steenwijk, om er in veertien dagen een tweede avondmaalsviering op Pasen 
voor te bereiden. De viering wordt voorafgegaan door een bezoek aan alle lidma
ten. Er wordt censura morum gehouden. Onderzocht wordt of aan één van de lid
maten vanwege ergerlijke leer of leven de toegang tot het avondmaal ontzegd 
moet worden. Wie voor het eerst toelating vraagt, wordt 'ondersocht in des gelo-
ves gront, dewelke alsoe daernae meede voergestelt ende toegelaeten worden'. Na 
deze tweede avondmaalsviering keert Bogerman opnieuw naar Kampen terug om 
er op 22 april 1593 van de gemeente afscheid te nemen.^"De zorgvuldigheid waar
mee door Bogerman te Steenwijk de avondmaalsvieringen werden opgezet, zegt 
zeker ook veel over de gang van zaken te Kampen. 

De avondmaalsviering vindt plaats in de openbare eredienst, niet buiten het 
kerkgebouw. De mogelijkheid die Caspar Holstech in 1566 had om het sacra
ment uit te delen 'sub utraque specie den siecken dies begeren binneshuys', is 
in 1581 niet meer aanwezig. Op de vraag van de kerken uit Overijssel aan de 
generale synode van Middelburg 1581 of men gelijktijdig met de avondmaals
viering in de kerken het avondmaal ook mag uitdelen 'privatim den luiden so 
lange bedtrede [ = bedlegerig] gelegen', antwoordt Middelburg ontkennend."* 

255 Archieven der Ned. Herv Kerk Steenwijk, [voorlopig] mv.nr 199-1, fol. 9v , 10 
256 De beroepingscommissie uit Steenwijk verzoekt aan de Kamper kerkeraad en magistraat Bo
german voor een tweede termijn, 'tot over Paeschen toe leenen, vermits sijn tijdt oock alhier dan 
solde ingaen en so lange ofte op mei der van Campen eigen dienaer waer ende alsdan sijn tijdt tot 
Steenwijck solde ingaen' Dit verzoek wordt ingewilligd Archieven der Ned. Herv. Kerk te Steen
wijk, [voorlopig] inv nr. 199-1, fol. 11 
257 Archieven der Ned Herv Kerk te Steenwijk, [voorlopig] inv.nr 199-1, fol Ub 
258 'Acta Overijsselse synode 1581', 170: 'Van 't Avonlmael privatum den bettreen ter tijth des 
Avontmaels to bedienen', Acta van de Nederlandsche Synoden, 422 Dezelfde vraag kwam ook 
uit Gelderland en Wezel. De Acta van Middelburg geven als een aanvulling op die van Overijssel 
een nadere conditie voor dit ziekenavondmaal aan' 'besonderse als een forme van kercke daer ver
gadert ware' De vraag vanuit de Overijsselse kerken past bij een opvatting die overeenstemt met 
het standpunt van Calvijn Deze wilde bij wijze van hoge uitzondering het avondmaal aan langdu-
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Eenzelfde soort vraag wordt gesteld met betrekking tot het communiceren van de 
leprozen. Middelburg staat hun alleen viering in de kerkdienst toe.^^' Wel waren 
nog voor de Reformatie de bewoners van het St. Catharinagasthuis of Melaten-
huis aan de Venedij k van buiten de stadsmuren overgebracht in enkele huizen op 
de Vloeddijk. Hun isolement was daarmee echter niet opgeheven. Publicaties uit 
1572 en 1581 geven dit duidelijk aan: 'Schepenen ende raeth laeten weten, dat 
alle meiaten des wekes maer tweemaell als naemptlick op wonsdach ende vrij-
dach in der stadt coemen sullen, ende daer tho sich over all ontholden uuthen ge-
menen volcke, soe well van de stadt Vischmaerckt als van andere gemene plaet-
zen bij verliesz der stadt ende dair nieth weder inne to koemen'.^^ Door Maurits 
werd 13 oktober 1586 een 'ordre op 't schouwen en bedelen' van lepralijders uit
gevaardigd waarin de zieken tot het dragen van de volgende kentekenen werden 
verplicht: een vlieger op de borst^", een klapper in de hand, met een hoed op het 
hoofd, bekleed met een witte band van twee vingers breed, zonder messen of ge
weer. Behalve dat melaatsen geïsoleerd van de samenleving leefden, moesten zij 
bij opname in een gasthuis ook hun gezin verlaten: 'Item diegene die in den huse 
woenen en sullen wijff noch kyndt volgen'.̂ *^ Wat het deelnemen aan de avond
maalsviering betreft, uit de bronnen blijkt, dat tot ver in de zeventiende eeuw me
laatsen daaraan niet kunnen deelnemen: 'Willem Arentsz., woonende op de 
Steendijk die lazarus geweest is, waerom hij sich van de tafel des Heren had moe
ten absenteren, heeft [weer toegang tot het avondmaal] versocht nademael hij nu 
rein geworden was, toonende tot dien einde attestatie van doctor Philerius, die 
zulx getuigde, is hem zulx toegestaen mits dat hij attestatie sal halen van Haerlem 
waarbij zulx getuigt wort'.^*^ Melaatsen leefden na de Reformatie, verstoken van 
het avondmaal, nog geïsoleerder dan voorheen. Want in de kapel van het Catha
rinagasthuis voor leprozen werden voor deze zieken speciale missen bediend: 

rig zieken niet onthouden Dit wel op voorwaarde dat het geen pnve-vienng zou worden 'non 
esse tanto bono privandos qui vel diuturno morbo laborant'; 'quia pnvata non ent'; 'Parce igitur 
et adhibitio delectu, [ . . ] , vellem coenam apud aegrotos celebrari' 'nollem nisi in coetu piorum, 
nollem absque doctnna et publico ritu'. Calvijn in een brief van 1 december 1563 aan Caspar Ole-
vianus in Heidelberg. Calvijn, Opera Omnia XX, 200, 201, Ep 4051: 'An et quomodo coena ae-
grotis administrari possit'. Calvijn maakt in de brief ook duidelijk, dat hij er in Geneve waar dit 
gebruik met werd toegestaan, geen twistpunt van wenste te maken 
259 'Acta Overijsselse synode 1581', 174. Acta van de Nederlandsche Synoden, 422, 445, 446 
Het antwoord van Middelburg: 'Dat mense sal laten communiceeren of in een hoeck des Tempels 
alleene daert gheschieden can, Ofte aen de ghemeene tafel, ten alderlaetsten'. 
260 Publicatie 27 november 1573 'Van de meiaten. Andermael gepubhciert opten 11 juny anno 
1581' OA243, fol. 42v 
261 Het middelnederlandse 'vhegher' of 'vluger' is een wijd soort kledingstuk (vlugermouwe) ge
dragen door onder meer wereldlijke geestelijken Ook komt het voor als onderdeel van een kle
dingvoorschrift voor zieken. 'Gheen zieke of zieke boode en mach commen binne der ste(de) van 
Brugghe, en hebben an eenen vhegher ende up zijn hoft eenen veltin hoedt'. Verwijs en Verdam, 
Middelnederiandsch Woordenboek, IX, 620, 621 
262 Weicker, 'Het St.-Catharina- en Magdalenagasthuis of het Melatenhuis te Kampen, 1386-
1589', 44 
263 NA-K-Ned Herv Gem. \'i,ActaConsistoni, 1667-1677, fol. 1 v. Voor Kampen gold Haarlem als 
de plaats waar men als ex-melaatse een gezondheidsattest van een onafhankelijke medicus moest halen. 
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'den soenedaghmisse umb den sermoen soenedaechs te doen in Sancte-Katrij-
nenkercke voer den Lazaren die in geen ander kercke koemen ende totter 
voirsz. misse geprocureert uuter statkiste van Campen'.^*^ 

Vanuit de bewaard gebleven lidmatenlijsten werd in het vorige hoofdstuk 
reeds over de eerste avondmaalsvieringen in 1579 gesproken. Op basis van de
zelfde lijsten geven we hierna over de voor het kerkelijk opbouwwerk funda
mentele eerste tien jaren een gedetailleerd overzicht.^" Vervolgens schetsen we 
in grote lijnen de ontwikkelingen in de jaren negentig. 

In de jaren 1579-1589 hebben zich 162 personen van buiten Kampen bij de 
Gereformeerde Kerk gevoegd, een kwart van het totaal aantal leden.̂ ^^ Het 
hoogste aantal vestigingen valt in 1581, het jaar na Rennenbergs afval, name
lijk 25 personen, vooral afkomstig uit VoUenhove en plaatsen in Drenthe. Di
verse toevoegingen achter namen in de lijsten laten zien, dat attestaties inzake 
leer en leven werden overgelegd.^'' 

Het aantal ingekomenen uit Holland over de eerste tien jaren is gering: Van 
de 162 zijn er slechts negen personen afkomstig uit Holland, vier mannen en 
vijf vrouwen. Onder hen Berent van Hoorn die als zwager van predikant Jo-
docus Goickerus Kampen opzocht en Griete Teunis van Medemblik die over
komt vanwege een dienstbetrekking bij Caspar Holstech. De vestiging van ge
reformeerden uit de Zuidelijke Nederlanden over deze periode is heel gering, 
slechts twee Zuidnederlanders. 

Het aantal ingekomenen uit IJsselmuiden en Zwolle laat zich regionaal ver
klaren. De overkomst uit Genemuiden, Coevorden, Zutphen, Meppel, Steen
wijk, Deventer en VoUenhove gaat in hoofdzaak op oorlogsomstandigheden 
terug. Deze steden raakten in de loop van de jaren tachtig binnen de Spaanse 
invloedssfeer. Coevorden wisselde enige keren van bezetter. Al in 1580 kwam 
de drost van Coevorden, jonker Henrick de Vos, met zijn vrouw naar Kam
pen. Op 14 augustus vierden ze hier het avondmaal. De overige personen die 
volgens de lidmatenlijst uit Coevorden kwamen, waren relaties van de drost.̂ '** 
Zutphen wordt in september 1582 door de Spanjaarden ingenomen. In deze 
stad legt enkele jaren later Adam Caldenbach zijn advocatenpraktijk neer. 
Met zijn vrouw komt hij begin 1585 naar Kampen. Op de Paasdag nemen ze 
aan de viering van het avondmaal deel. Zoals we al zagen beheert Caldenbach 
daarna een gedeelte van de geestelijke goederen. Ook Meppel raakt onder 

264 Weicker, 'Het St. Catherina- en Magdalenegasthuis of het Melatenhuis te Kampen, 1386-
1589', 35. 
265 Zie de BIJLAGEN XII - XV. 
266 Dit lian worden afgeleid uit BIJLAGE XII, tabel 'Vestiging van elders'. 
267 Het gaat om uitdrukkingen als 'hebben getuichenisse vertoont van'; 'attestatie getoont van 
die gemeinte tot'; 'hefft haere attestatie vertoont van die ghemeinte binnen'; 'is met attestatie van 
den broederen tot [...] tot ons gecomen'. 
268 Op 6 juli 1581 'Henrick Claesz., soldaeth en Ide Jansz. de drost van Covordens amicie'. Op 
Paasdag 1586 'Juffer Johanna de Vos, des drostes Vosses dochter ; Gretijn Jochems, desselvigen 
drosten dienstmagett'. 
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Spaans bewind. Uit deze stad komen zes vrouwen en vier mannen naar Kam
pen.^*' November 1582 wordt Steenwijk door de Spanjaarden ingenomen. Ter
wijl er m april 1581 nog een Gereformeerde Kerk was met een eigen predikant, 
Wylhelmms Lanius, is er de eerstvolgende jaren sprake van 'den papen bmnen 
Steenwijck [...] geseeten'.™ Een drietal gereformeerde burgemeesters en een 
zestal vrouwen, waaronder twee weduwen, wijken naar Kampen uit."' Een van 
hen, Anna Schuitmans, is 'mennista gewest'. In de pastorie bij de Buitenkerk 
vindt men tijdelijk onderdak.™ Spaanse troepen houden ook het land van Vol-
lenhove bezet. Voorheen was er m de stad een Gereformeerde Kerk met een ei
gen predikant. Begin 1580 bestond er zelfs een classis Vollenhove."'Op 10 april 
1581 kan op de particuliere synode nog de nieuw beroepen predikant Petrus De
ken worden geëxamineerd. Inmiddels is na de afval van Rennenberg de drost 
van Vollenhove, Johan Sloet, door Oranje tot voorlopig medebestuurder over 
het gewest benoemd. Ook hij vestigt zich met zijn gezin binnen Kampen. Van de 
21 gereformeerden uit Vollenhove staan er negen met de overkomst van de drost 
in verband.^''' Onder de twaalf anderen uit Vollenhove bevinden zich een arts, 
een hoedenmaker en twee snijders. Door het verraad van de Engelse legeraan
voerder Stanley wordt Deventer begin 1587 weer Spaans. De magistraat wordt 
er omgezet en de roomse religie hersteld. Zelfs wordt op voorstel van Parma in 
overleg met de Keulse nuntius Frangipani door Filips II een nieuwe bisschop van 
Deventer benoemd."^ Tot 1591 blijft de stad Spaans. Gedurende die tijd is de 
gereformeerde religie er verboden. Vooral alleenstaande vrouwen, weduwen en 
bejaarden wijken naar Kampen uit.^'* Van de enkele mannen die overkomen, 
worden de beroepen vermeld: smid, potgieter en goudsmid. 

Ook op een ander punt geven de avondmaalslijsten over 1579-1589 duidelijk 

269 Soldaat Lutgen Lutgesz en zijn vrouw Aelken Bertels, nog een echtpaar en enkele alleen 
staanden, waaronder een hoedenmaker en de vrouw van nog een hoedenmaker 
270 Voor het gegeven van gemeente en predikant 'Acta Overijsselse synode 1581', 170 [9], (10] en 
173 [17], het spreken over 'den papen' in Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 212, arti
kel 19 De stad is volgens de particuliere synode van 16 januari 1587 'op die frontieringe geleegen' 
271 'Claes Jansz , borgermeister van Steenwijck, Jutte sijn echte huisfrouwe, meister Abel Hille-
brantsz , bijnnen Steenwijck borgermeester geweest; Johan Garessoen Jonge van Steenwijck, 
borgemeister to Steenwijck' 
272 'Jannicken N , ein weduwe van Steenwijck, in die Butenwehme'. 
273 'Dat die bruderen des classis van Vollenhoe denselven bij haer sollen laeten komen' 'Acta 
Overijsselse synode 1580', 61, 78 
274 'De drostynne van Vollenhove, des drostes Sloots dienstmaecht, juffer Geertruid Sloets; juf
fer Johan Sloetsdr , juffer Margreta Sloets, vrouw van Conraet Sloet, Joest ther Inden, schrijver 
des drosten van Vollenhoe, Jannicken Coulers van Hasselt, dienstjuffer der drostynne; juffer 
Sophia Sloets, Johan Sloets, die Jonge, droste van Vollenhove' 
275 Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme, 250, 251 
276 'Lummeken van Bommell, weduwe van Deventer, die weduwe van Meijnt Hamacker van De
venter, Bartholts, huisfrouwe van Deventer, Johan Hoemans huisfrouw van Deventer, noch een 
oude vrouwe van Deventer; Lysabet Potgietersz van Deventer in Jan ter Stege's huis, Jeroena 
Couwe van Deventer, weduwe, item meister Rotgers Snijders huisfrouwe van Deventer, Marichje 
Johansz van Deventer, buten in Struicks huis, Geertruid van Deventer, in een stege bij de Drie 
Regenbogen, item een wedefrouwe bij Lanckelers huiss wonende'. 
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aan, dat de stad door de Spaanse krijgsmacht bijna geheel ingesloten is en in 
een permanente oorlogssituatie verkeert. Op de lijsten staan de namen van 23 
militairen, onder wie een aantal van hoge rang. Op de avondmaalslijsten staan 
ook de namen van vijftien echtgenotes van militairen. Slechts één soldaat is af-
lomstig uit Holland. Van alle in de stad aanwezige staatse militairen worden 
er niet meer dan 23 lid van de Gereformeerde Kerk."^ Wel dient in aanmerking 
te worden genomen, dat er ook onder de soldaten meer gereformeerde aan
hang zal zijn geweest dan alleen maar de lidmaten. Tegenover elf militairen 
met hogere rang staan er slechts twaalf met de rang van gewoon soldaat. Het 
relatief grote aantal hogere rangen geeft aan, dat niet zozeer de gewone sol
daat, maar vooral de leiding van de staatse troepen zich bij de Gereformeerde 
Kerk ter plaatse heeft aangesloten. 

Op 27 januari 1583 viert 'Grave Wijllem van Nassauwe, stadholder in Vries
land! etc' met Joncker Renier Rauwee het avondmaal, terwijl Van Essert, 
'lijffknecht' van Graaf Willem van Nassau bij de volgende viering aanwezig is. 

Uit de avondmaalslijsten over 1579-1589 kan verder worden afgeleid dat er 
tot eind 1589 door 112 echtparen aan de vieringen wordt deelgenomen. Bij 79 
echtparen sluiten man en vrouw zich gelijktijdig bij de Gereformeerde Kerk 
aan. In 25 gezinnen neemt de man als eerste deze stap. In acht gevallen de 
vrouw. Het laatste komt alleen voor in de begintijd, vóór 14 augustus 1580. 
Vanaf de viering half augustus 1580 zijn het bij gescheiden overkomst steeds de 
mannen die eerder aan de viering deelnemen. De tijd die verloopt totdat ook 
hun vrouwen overkomen, varieert van enkele maanden tot ruim negen jaar.^'* 

Het in het vorige hoofdstuk voor de jaren 1579-1584 reeds opgemerkte ge
bruik om het avondmaal op of rond de feestdagen van Christus te vieren, kun
nen we over de eerste tien jaren nagaan. De viering met Pasen springt er uit: 
acht keer. Op Pinksterdag en Nieuwjaarsdag vindt viering slechts één keer 
plaats. Met Kerst driemaal. Erg frekwent is dat niet wanneer we letten op wat 
de synode van 's-Gravenhage 1586 hierover in artikel 56 besloot."' Ook niet 
als we letten op het totale aantal vieringen: 'Het Avontmael des Heeren sal ten 
twee Maenden eens, soo veel het moghelijck is, ghehouden werden'. Te Kam
pen vindt avondmaalsviering gemiddeld driemaal per jaar plaats.^*" 

Het avondmaal brengt mensen met grote verscheidenheid samen. In het vo
rige hoofdstuk kon reeds een grote gevarieerdheid in maatschappelijke achter
grond bij de leden der gemeente worden vastgesteld. Op basis van aantekenin-

277 Zie BIJLAGE XIV 
278 Aantal overkomsten waarbij echtgenoten elkaar binnen een jaar volgen: 11; binnen 2 jaar 
volgen er 8; binnen 3 jaar 6, binnen 4 jaar: 3, binnen 5 jaar 1, binnen 6 jaar' 1; binnen 8 jaar: 1; 
binnen 9 jaar. 1; binnen 10 jaar 1. Tussenruimte langer dan 3 jaar is grote uitzondering 
279 Op Nieuwjaarsdag = besnijdenis van Christus- 1584; Op de Paasdag in- 1579, 1580, 1582, 
1584-88, met Pinksteren: 1583; op de Kerstdag 1584, 1586, 1589. Artikel 56 's-Gravenhage 1586 
vindt het opbouwend 'daer het de gheleghentheyt der Kercken lijden can, dat op den Paesdagh, 
Pincxterdagh ende Chnstdagh het selve geschiede' Acta van de Nederlandsche Synoden, 500 
280 BIJ een voor de overige jaren gelijkmatig patroon voor 1587 en 1588 de uitersten van twee res
pectievelijk vijf vieringen. 
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gen uit de avondmaalslijsten kan een overzicht van de beroepen worden opge
steld, zowel over de beginjaren 1579-1580, als over de héle periode 1579-1589.̂ *' 
Het hoogste aantal gemeenteleden is werkzaam in de sectoren scheepvaart en 
textielnijverheid. Het gaat in de opgaven om een indicatie, want niet achter alle 
namen op de lijst staat een beroep vermeld. Tal van beroepen wijzen op de aan
wezigheid van nogal wat 'kleine luiden' en een grote middengroep.^*^ Het aantal 
dienstbodes, dragers, en vooral het aantal schoenmakers en smeden is hoog. In 
het vorige hoofdstuk werd voor de begintijd reeds vastgesteld, dat er ook een 
aantal min of meer bemiddelden in de gemeente aanwezig was. Naast de daar 
vermelde namen van gegoede families breidt het aantal beroepen met een zekere 
maatschappelijke status zich in de volgende jaren uit met dat van advocaat, niet-
medisch doctor, notaris en rector. Verder komt er in de gemeente door oorlogs
omstandigheden ook een bestuurlijke en militaire bovenlaag van elders aan.̂ *^ 

De opbouw van de gemeente over de eerste tien jaren vertoont een zeer ge
varieerde structuur. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van een aantal 
binnenkomsten uit het jaar 1583. Aan dezelfde avondmaalstafel zitten dan 
voor het eerst samen aan: Jonker Renier Rauwee, de vrouw van Teunis de lei
dekker, een bakker. Reiner Dirksz. uit Bommel, een echtpaar uit VoUenhove, 
hopman Roleff van Langen, Johan Witte die in 1585 burgemeester zal wor
den, een schipper en zijn vrouw, de weduwe Ide Tijmen, de vrouw van metse
laar Tijmen, Wijlmeken Hermes van de Buitenschool met haar zuster, een 
vrouw uit VoUenhove en een uit Meppel, Graaf Willem van Nassau en zijn 
persoonlijke bediende, een snijder uit VoUenhove en de knecht van Jan van 
Dorsten. Vervolgens een echtpaar uit Groningen, een uurwerkmaker uit Gene
muiden en zijn vrouw, een veldscheerder uit Montfoort, een voormalige bur
gemeester uit Steenwijk en zijn vrouw, een luitenant, de oude dienstmeid van 
vader Joachim^*'', een vrouw uit VoUenhove, schoenmaker Hendrik Woltersz., 
de vrouw van een tolgaarder en nog een aantal anderen. 

De avondmaalslijsten laten behalve grote verschillen in maatschappelijke 
stand ook een sterke groei van de gemeente zien. Binnen twee-en-een-half jaar 
na 1579 verdubbelt zich het ledental. Binnen zeven jaar is het ledental zelfs 
verdrievoudigd. In combinatie met de vestiging van elders over tien jaar van 
een kwart van het totaal, is er sprake van een extreme groeisituatie. Met het 
oog op de geestelijke opbouw van de gemeente vraagt een dergelijke omstan-

281 Zie BIJLAGE XV. 
282 Te wijzen valt op beroepen als bussenmaker, daghuurder, dienstbode, drager, kaarsenma-
ker, kannengieter, kistenmaker, klompenmaker, korvenmaker, kuiper, leidekker, losman, metse
laar, molenaar, oliemolenaar, potgieter, pottenbakker, rademaker (wielmaker), schedemaker, 
slotemaker, smid, speldemaker, timmerman en tonnenslager. De totaalopgaaf voor deze beroe
pen over 1579-1580 is 23 en over 1579-1589 is dit 71, bijna driemaal zoveel 
283 De aankomst van drosten en militairen kwam al eerder aan de orde. Militairen worden in de 
beroepenlijst niet opnieuw vermeld 
284 'Joachims vaders olde maget' Mogelijk is hier bedoeld de dienstbode van Joachim Messen
maker, de weesvader 
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digheid erg veel van de predikanten, ouderlingen en diakenen; temeer daar een 
flink deel van de groei samenhangt met overkomst uit rooms-katholieke of do
perse richting. Dit maakt immers extra ambtelijke begeleiding noodzakelijk. 
De overkomst betekende in heel wat gevallen een keus die niet alleen in het 
persoonlijk leven, maar ook in families en gezinnen zijn uitwerking had. En
kele voorbeelden van karakteristieke overgangen: 'Gerrit Jacobsz., pastoers 
vader in 't Broeck'(26 maart 1581); 'Wendelken Hendricks, begijne gewest' 
(16 aug.1584); 'Juffer Trijnken van Goer in Broneper cloester' (23 jan.1586); 
'Juffer Lysabet van der Vene, uut Broneper cloester'(Kerst 1586); 'Griete, de 
huisfrouwe van Tonis Wever, Mennonista'(7 nov.1585); 'Anna Schuitmans 
van Steenwijck, Mennista gewest'(21 augustus 1586). 

Eind 1589 zijn er in totaal 639 belijdende leden ingekomen. Dit aantal is ech
ter een maximum. Er dient rekening mee gehouden te worden dat op de avond-
maalslijsten heel wat namen voorkomen van gereformeerden uit de regio die 
door oorlogsomstandigheden naar Kampen zijn gekomen. Ook mag worden 
aangenomen dat de gereformeerde militairen die binnen Kampen in garnizoen 
gelegerd waren, bij wijziging van de oorlogsomstandigheden weer naar elders 
vertrokken zijn. Uitgaand van het maximum van 639 wordt ter bepaling van 
een minimum aangenomen, dat ieder die bij wijziging van de militaire situatie 
daarvoor in aanmerking komt, metterdaad uit de Gereformeerde Kerk te Kam
pen is vertrokken. In aanmerking hiervoor komen 108 van de 162 ingekomenen 
van elders. Dit geeft voor eind 1589 een minimum van 531 belijdende leden. 
Een dergelijk minimum is voor eind 1589 echter niet aannemelijk. De militaire 
situatie consolideerde zich immers eerst in de loop van de jaren negentig. Het 
werkelijke aantal belijdende leden zal eind 1589 dan ook eerder in de buurt van 
de 600 hebben gelegen. Op de hier vermelde aantallen zou nog het aantal over
ledenen in mindering moeten worden gebracht. Op de avondmaalslijsten wer
den deze aanvankelijk aangeduid met 'obiit' achter de naam, later met een 
kruisje voor de naam^*\ maar zonder dat daarbij melding werd gemaakt van 
het tijdstip van overlijden. Een sterftecijfer kan daarom niet worden gegeven. 

Wat betreft de jaren negentig valt vooral op dat het patroon van vestiging 
zich wijzigt. Bleek de binnenkomst van mensen uit de Zuidelijke Nederlanden 
over de jaren tachtig zeer gering, onder invloed van een actieve immigratiepo
litiek van het stadsbestuur neemt het aantal Zuidnederlanders sterk toe. Ter 
stimulering van de stedelijke nijverheid, met name 'de nye draperie', verleent 
de magistraat allerlei faciliteiten aan wie zich nieuw vestigen. Op 5 december 
1592 neemt het stadsbestuur bovendien het besluit, 'dat alle diegene (van wat 
natie die oock sijn) van nu voortan, tusschen dese tijt ende may in den jaere 
vierendetnegentich' kosteloos het burgerrecht verkrijgen. Na afloop van de 
genoemde anderhalf jaar zijn er zes Vlamingen in de Gereformeerde Kerk bin-

285 'Daer een cruisken voorstaet de sijnt in den Heren geslapen'. 
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nengekomen. De jaren na 1594 geven een versterkte toestroom van Zuidneder
landers te zien. Van 1595-1599 bedraagt dit aantal binnengekomen lidmaten op 
een totaal van 205 vestigingen zelfs 56, een percentage van meer dan 27 procent.̂ ** 
Krachtens een resolutie van 21 februari 1593 leggen alle immigranten, dus ook die 
uit het Zuiden, de 'eedt van getrouwicheyt, mit abiuratie van den Coninck van 
Spaingnen ende van de Spaingnaerden' af.̂ *' Volgens het Gildeboek van de Dra-
peniers wordt er bij de immigratie op toegezien dat het personen betreft 'van gue-
den leven ende religie wesende'.^** In de praktijk echter zijn velen onder hen niet 
tot de Gereformeerde Kerk toegetreden. Dit blijkt uit een vergelijking van de na
men van de immigranten met de avondmaalslijsten over de jaren 1595-1601 .̂ *' 

De gereformeerden onder de Zuidnederlanders komen samen als Waalse ge
meente. Zij beleggen diensten in de kapel van het Cellezusterconvent. De op 
16 mei 1595 beroepen predikant Johannes Lamotius gaat voor in zowel de Ne
derlandse als de Waalse diensten. Het aantal door hem te houden 'Franchoise 
predicatien' neemt dermate toe, dat hem hiervoor bij raadsresolutie van 4 de
cember 1596 een extra vergoeding van 150 gulden wordt toegewezen. 

De maximale aanwas van de gemeente over de jaren 1590-1600 bedraagt 626 
belijdende leden. Daarvan komen er 208 van buiten de stad. Na verdrijving 
van het Spaanse gezag zijn er mogelijk 27 van de 208 weer teruggekeerd naar 
hun woonplaats elders in de regio. Dit geeft over deze jaren een minimum van 
599 belijdende leden. Door bijtelling van het eerder genoemde maximum en 
minimum over de periode 1579-1589 (639 resp. 531) kan nu voor eind 1600 het 
totaal aantal belijdende leden worden gegeven: maximaal 1265 en minimaal 
1130. Ook op deze aantallen zou nog het aantal overledenen in mindering 
moeten worden gebracht, maar een sterftecijfer over de periode 1579-1600 kan 
niet worden gegeven.^*" 

286 Op de lidmatenhjst over de jaren 1595-1600 komen onder de nieuw ingekomenen heel wat na
men van Zuidnederlanders voor: Catalmcken Mehmvs, weduwe van Yperen; Mahieu Ghijssele 
van Belle (Bailleul) en diens vrouw Maeyken; Passchijnjen van Gent; Jan de Clerc en diens vrouw 
Jaquemijnken; Guliaeme Rabaut met diens vrouw Maeyken en dienstmeid Pierijnjen Potters; Ni-
colaes Fossaert en diens vrouw en zuster [afkomstig van Belle (Bailleul; Johannes Lamotius, 
Waals predikant; diens vrouw en diens moeder, Paschyr van Brechten, voller; Hieronymus de 
Camps, 'leser der Walen' en diens vrouw; 'uut Vlanderen'- Catohna van Domburch; Mayken 
Hermansz.; Mahui van Nijekercken; Mahiew Toores Jansz. en diens vrouw; Fransina, vrouw van 
Johan Glant; Anthomus Berthe van Halewijn; Jannechien Sandersd.; Anna Michgielsd.; Jan Bar-
voet, metselaar en diens vrouw en linnenwever Willem de Beer, 'Vlamynk' Verver Jaques Bul-
teau en diens vrouw Clara de Culnaire; Pieter Don van Duffelt, lakenbereider en diens vrouw Ide 
Bottes; lakenbereider Sephora; Aerdt Aerdtzoen van Hasselt in 'Luickenlandt'; Ideken, de vrouw 
van 'meister Gwilhaen des franschen schoelmeisters'; Peter de Hane van Niewport; Henrick 
Jansz. van Bocholt, weversgezel, Jaques Heymansz. 'fransoesche schoelmeister'; Peter Labeur, 
verver. NA-K-Ned.Herv.Gem. Kampen 138; Rijpma, De ontwikkelingsgang van Kampen, 89 
Briels, Zuid-Nederlanders m de Republiek 1572-1630, 199. 
287 Raadsresolune 21 februari 1593, OA 23 fol 20. 
288 OA 2217 fol. 45. 
289 Zie BIJLAGE XVI. 
290 Zie hiervoor, 345. 
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8. De zielszorg 

Herderlijke zorg aan de gemeenteleden gebeurt onder meer in de vorm van 
bezoeken aan de huizen. Deze arbeid wordt niet alleen verricht door de ouder
lingen. Nadrukkelijk spreekt de particuliere synode van juni 1587 uit dat wat 
'die besoeckinge der gemeenten angaet, dat deselve henluiden met die dienaren 
gemein is ende geensins den olderUngen allene toecompt'.^" 

Dat predikanten ziekenbezoek afleggen, is in hun benoemingsbrief vastge
legd. Deze bezoeken behoren tot der 'kerkckendieneren offitien'.^'^ In het be
gin van de zeventiende eeuw is er in de archiefstukken sprake van ziekentroos
ters.^" Zij worden door het stadsbestuur voor de tijd van één jaar aangesteld 
tegen een vast honorarium uit de geestelijke goederen. Zo wordt Jacob Evert-
sen op 9 augustus 1623 'voor een jaer aengenoomen tot eenen sieckentrooster 
binnen deser stadt' [...]. En sal het jaer op 9 augusti 1624 geexspireert wee-
sen'."" Toch was het ook de roeping van de gewone ambtsdrager zieken te be
zoeken. Het optreden van de Caspar Holstech op 14 februari 1582 als medege-
tuige bij het testament van Beertgen Dycks, lijdend aan de pest, veronderstelt 
een zeker contact tussen de pestzieke en de predikant.^'^ Wanneer eind jaren 
negentig in een stedelijke verordening het opstellen van de laatste wil voor 
pestlijders wordt geregeld, vinden we - naast de gewone particulier en de pest-
meester - de predikanten als beschrijvers en ondertekenaars van testamenten 
vermeld.-^" Dit bij het testeren ingeschakeld-zijn van de gereformeerde predi
kant betekent continuïteit met de voor-reformatorische periode.^" Over 1581 
ontvangen de predikanten uit de stadskas 28 herenponden, 'dat sie den kranc-
ken soldaten soe an de pest gelegen bewaert [...] hebben'. Deze post in de 
stadsrekeningen heeft betrekking op de pastorale begeleiding van pestlijders 
onder militairen die verpleegd worden in het Heilige-Geestgasthuis. De hoogte 
van het bedrag maakt het waarschijnlijk, dat deze begeleiding veel tijd kostte. 
Er werden in het genoemde jaar binnen Kampen zoveel zieke en gewonde sol
daten uit het leger voor Steenwijk binnengebracht, dat de raad wegens ruimte
gebrek tijdelijk ook de kerk van het Heilige-Geestgasthuis als hospitaal had la
ten inruimen. Door meerdere predikanten worden deze zieken bezocht.^'' 

291 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 216. 
292 OA 306, fol 205 r , benoemingsacte van Goickerus, 15 februari 1584; fol 205, benoemingac-
te van Nolthenius 
293 'Krankenbezoeker' B Boecker ontvangt november 1602 40 goudgulden uit de geestelijke 
goederen, op voorwaarde dat hij zowel bij armen als rijken en ook bij pestzieken zijn plicht zal 
doen OA 23, raadsresolutie 2 november 1602 
294 OA 306, fol 30 
295 GA-A 844, regest 1783, 14 februari 1582. 
296 OA 243, fol 185 v , 24 juni 1599 
297 Het moment van testeren stond voor de Reformatie onder controle van de clerus. Meestal lag 
de testateur ziek op bed en viel het opstellen van de laatste wil samen met de toediening van de laat
ste sacramenten Was dat niet het geval, dan waren er toch altijd geestelijken bij de plechtigheid 
aanwezig als opsteller, executeur-testamentair of getuige Mol, 'Friezen en het hiernamaals', 30 
298 OA 454, a o p • 'die predicanten, dat sie den krancken soldaten [ ] bewaert [ ] hebben' 
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De tweede helft van de jaren tachtig geeft een uitbouw van het ziekenpasto-
raat te zien. Als hulpmiddel voor dit onderdeel van de ambtelijke taak had in 
1587 de Deventer predikant Gerobulus een boekje geschreven, 'Die besoeckin-
ge der crancken'. In opdracht van de particuliere synode van juni 1587 werd 
dit geschrift uitgegeven. Maar eerst kreeg een commissie, bestaand uit de pre
dikanten van Deventer en Kampen, de opdracht het boekje na te zien.-^" 

Tot de zielszorg behoort ook de pastorale begeleiding van gevangenen en ter 
dood veroordeelden. Caspar Holstech ontvangt op 24 april 1588 een vergoe
ding voor het bezoeken van een bepaalde gevangene. Enkele predikanten heb
ben in juni 1588 de avond en de morgen die vooraf ging aan de executie van 
twee ter dood veroordeelden, gewaakt. Wat dit waken op de vooravond van 
de executie inhoudt, geeft een post in de stadsrekeningen op 28 april 1585 
weer. De post heeft betrekking op een gevangen genomen vrouw, Adriana Ja-
cobsz., die na 37 dagen opsluiting in de Hagenpoort, zal worden geëxecuteerd: 
'ende alsoe die predicanten [...] onderrichtinge mochten doen uuth Godts 
Woort'. 

9. Kerkelijke armenzorg en de stedelijke zorg voor personae miserabiles 

In het laat-middeleeuwse Kampen bestond geen diaconale armenzorg. Het 
diakenambt in de Rooms-Katholieke Kerk was tot een liturgische hulpdienst 
rond het altaarsacrament geworden.^"" Hierover geeft de gereformeerde kerke-
raad van Deventer in zijn 'Discours' van 1581 het kritische gevoelen ook van 
de zusterkerken binnen het gewest weer: 'Alsoe hebben sie oick dat ampt der 
diaconen offt almosijniers weinich geachtett, unnd is unerhoerett datt sie die 
armen unnd kranckenn, nae behoir besocht, visitierrt unnd verplegett heb-
benn. Dan die aelmissenn die eerhtijdtz op den altarenn geoffert wordenn, 
hebbenn sie oick voir sich unnd oiren vicarijs geholdenn, unnd denn armen 
untagenn. Nochtans fuirenn sij die heerlicke Namen van Archidiaconus, Dia
conus et Subdiaconus'.'°' 

Wanneer met de Reformatie weer diakonale armenzorg wordt ingesteld, 
krijgt de kerkeraad te maken met een stadsbestuur dat in toenemende mate re
gelend in de verzorging van alle huiszittende armen was opgetreden.'"^ Tijdens 
de allereerste vergadering van de Overijsselse kerken was een besliste uitspraak 
over het recht van zelfstandige kerkelijke armenzorg gedaan: De Deventer ma
gistraat mocht kerkelijke verkiezing van diakenen niet hinderen. Voor de toe
komst, zo werd toen besloten, moesten de kerkeraden er goed op bedacht zijn 
dat de dienst der diakenen 'uuyt der gemeynte nyet genoemen worde'. Vervol
gens werd op de vergadering van 2 februari 1580 uitgesproken dat voor diako-

299 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 219. 
300 Zie hoofdstuk 1, 28, 52 e.v. 
301 'Discours', 192. 
302 Zie hoofdstuk 1, 57, 58, 67. 
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nale ondersteuning buiten de eigen gemeente nadrukkelijk toestemming van 
de kerkeraad nodig was. Deze besluiten uit de periode van de Religievrede la
ten zien, dat de kerk haar diakonale taak zelf wilde inrichten. Hierbij dient 
wel opgemerkt, dat niet enkel gewijzigde theologische inzichten tot reformatie 
van het ambtelijke diakonale hulpbetoon hebben geleid. Er was samenhang 
met de maatschappelijke ontwikkelingen. Want in de periode van de Rooms-
Katholieke Restauratie en ook nog in de tijd dat er geen officiële Religievrede 
was ingevoerd, móest de Gereformeerde Kerk als verdrukte of slechts getole
reerde minderheid in de hulpverlening aan gemeenteleden wel zelfstandig te 
werk gaan. Voor gelijkberechtiging in de toelating tot de gasthuizen werd door 
het stadsbestuur eerst met de invoering van de officiële Religievrede een rege
ling getroffen. Na 1580 wist men zich gebonden aan het besluit van de generale 
synode van 1581 inzake verkiezing van ouderlingen en diakenen. Dit besluit 
benadrukte de zelfstandigheid van het kerkelijk ambt.'"^ Ook stond voor de 
synodes van Middelburg 1581 en 's-Gravenhage 1586 vast, dat diakenen niet 
op het stadhuis, maar in de kerkeraad rekening en verantwoording moesten 
afleggen.'"^ 

Op het moment dat de Gereformeerde Kerk de enige openbaar erkende kerk 
werd, oefende een viertal magistraatsleden toezicht uit op memorien en huis-
armenzorg. Daarnaast nam de kerkelijke armenzorg een zelfstandige plaats 
in. Bij besluit van 13 januari 1593 werd echter de verzorging van alle armen in 
de stad opgedragen aan de diakenen van de Gereformeerde Kerk. Het stadsbe
stuur bepaalde, dat de administratie van de H. Kruismemorie en O.L.V.-me
morie 'ende allen anderen memorien ende bedieninghen die den armen eenich-
sins moegen angaen, insgelijcken oock alle Vergaderinghen' voortaan zal 
plaatsvinden door personen die gereformeerd zijn. Deze dienden 'goede cor
respondentie met den diaconen' te houden, 'diewelcke de uuytdeeUnghe an 
den armen binnen deser stadt doen sullen, sonder eenich onderscheyt ofte par-
tialiteyt van d' eene ofte d' andere religie te dragen'. Hiermee heeft de magi
straat alle fundaties van armenzorg - ook de memorien - onder beheer van de 
gereformeerden gebracht en rooms-katholieke memoriemeesters van het be
heer vervallen verklaard. Het recht tot benoeming van bestuurders van de in
stellingen van armenzorg had het stadsbestuur al in de rooms-katholieke pe
riode aan zich getrokken.'°' Aan de diakenen wordt nu de uitdeling aan alle 
stadsarmen opgedragen, onder beding dat daarbij door hen geen onderscheid 
naar religie zou worden gemaakt.^"* Het standpunt dat de christelijke overheid 
hierbij inneemt, is, dat de diakonie van de publieke kerk wordt beschouwd als 

303 Alleen als bij aandringen van de plaatselijke overheid hierover spanning zou ontstaan, moch
ten te verkiezen ambtsdragers worden gepresenteerd aan een gereformeerde overheid Echter niet 
dan met advies van de kerkeraad, de classis en de particuliere synode Acta van deNederlandsche 
Synoden, 452 
304 Acta van de Nederlandsche Synoden, 382, 383, 493 
305 OA 6, fol 111, 16 november 1564 
306 OA 23, fol. 17, 13 januari 1593. 
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publieke armenvoogdij. Uit dit door de gereformeerden beheerde openbare 
armenfonds kunnen zowel rooms-katholieke als gereformeerde burgers trek
ken. 

Een jaar later, op 19 januari 1594, spreekt de magistraat uit, dat voortaan 
de inkomsten van de St. Cuneramemorie 'bij de diaconen ontfangen ende bij 
deselven gedistribueert sullen wordden'.^"'' Deze maatregel houdt verband met 
de opheffing van het kerkmeesterschap van de Broederkerk waaraan ook het 
beheer van de Cuneramemorie was verbonden. Als memoriemeesters treden 
begin 1594 voor het eerst gereformeerde ambtsdragers op, diakenen, niet door 
het stadsbestuur maar door de Gereformeerde Kerk benoemd. 

Begin 1598 verenigt de magistraat het beheer van alle instellingen van ar
menzorg, ook de kerkelijke diakonie, in een stedelijke commissie, de 'Bedie
ners' der armen: 'geordineert dat die opkomsten van Boven- ende Buytenme-
moriën, huysarmen, Cunerenmemorie ende van den diaconen van nu vortan 
in eene massa gebracht sullen worden. Ende dat die bedieners die uthdeelingen 
daervan gelijckelick doen sullen'. Hiermee zet de burgerlijke overheid de ten
dens tot centraHsatie voort. Ze brengt echter wel belangrijke wijzigingen aan. 
De resolutie wordt namelijk twee dagen later nader uitgewerkt in het volgende 
besluit: 'gordineert dat die bedieninge staen sail bij ses personen, daeronder 
wesen sullen tenminnensten twee diaconen, welcke ses personen sonder dis
tinctie eensaemenlick bij den E. Raedt gekoren ende genomineert sullen wor
den. Doch dat die lest genomineerde [de twee diakenen] het boeck van hoere 
uthdeelingen holden sail. Ende sail een sekere dach in de weke beraempt wor
den op denwelcken sie alle weke bijeenekomen ende gelijckerhandt die aelmis-
sen uthdeelen sullen, soe wel extraorinariën als ordinariën. Doende eensa-
mentlick alle jaere geboerlicke rekenschap.'^"* Al wordt aan de diakonie het 
recht van zelfstandige boekhouding van de kerkelijke armenzorg gelaten, door 
dit besluit van de burgerlijke overheid wordt de zelfstandigheid van de diaco
nale armenzorg ondermijnd. Er treedt vermenging van kerkelijke en burgerlij
ke armenzorg op. Alle armengoederen komen 'in eene massa' samen. Er 
wordt één kas gevormd waarin de opbrengsten van de diakonale koliekten sa
men met allerlei niet-kerkelijke inkomsten worden gestort. Het 'Register van 
Stedelijke Ambtenaren' geeft dit nader aan: 'Bedieners van den huissittenden 
armen ende van de dry memoriën, mitsgaeders van de almosen in de kercken 
gegeven'.^"' Het kerkelijk ambt wordt door het stadsbestuur burgerlijk ingeka
derd. Want de twee diakenen worden van stadswege tot lid van een gemengd 
college van 'Bedieners der Armen' gekozen en benoemd. Daardoor gaan dia
kenen functioneren in een niet-kerkelijk armenbestuur en krijgt de burgerlijke 
overheid over kerkelijke ambtsdragers zeggenschap. Deze regeling van 1598 
gaat verder dan de gewenste correspondentie van diakenen met andere licha-

307 OA 23, 26 v., 19 januari 1594. 
308 OA 23, fol. 84 v., 85 r., 12 januari 1598. 
309 OA 306. 
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men van armenbestuur waarover de generale synode van 's-Gravenhage 1586 
in artikel 24 spreekt."° 

De Gereformeerde Kerk te Kampen begint haar diakonale taak in politiek 
zeer gespannen jaren. Veel personen van elders komen de gemeente binnen, 
waaronder tal van weduwen en bejaarden. Verder worden er op de lidmaten-
lijsten nogal wat beroepen vermeld die behoefte aan steunverlening waar
schijnlijk maken. Ook voor gemeenteleden als Theunis en Maartje die beiden 
in het Heilige-Geestgasthuis verblijven, kan hulpverlening nodig zijn ge
weest.'" Dat degenen die in de diverse gasthuizen''^ verblijf houden ondersteu
ning nodig hebben, is gedurende de jaren tachtig voor de hand liggend. Als ge
volg van de oorlog daalt in deze jaren de levensstandaard in de gasthuizen bin
nen Kampen dermate, dat het stadsbestuur de noodmaatregel moet nemen, 
'dat die samptlicke proeveners voer dit anstaende jaer nyet meer dan eene 
maehijtt 's daeghs genieten sullen moegen ende dat men hoer ghien botter dan 
op die spijse sal anrichten'.'" Dat de gereformeerde kerken in Overijssel aan
dacht voor de hulpverlening in de gasthuizen hadden, blijkt in januari 1587. 
Aan ridderschap en steden delen ze dan met betrekking tot een vierde gedeelte 
van de geestelijke goederen als hun standpunt mee, dat deze 'tot der armen on-
derholt voortijts bestelt ende gegeeven sijn' en voor niets anders dienen te wor
den gebruikt dan tot 'behoirlicker, genoechsamer versorginge der armen'."" 
Per instructie hadden de kerken in het gewest reeds zes jaar eerder aan de ge
nerale synode van Middelburg 1581 verzocht, er bij de Staten-Generaal op aan 
te dringen, dat de geestelijke goederen deels bestemd dienden te worden voor 
armen, weduwen, wezen en andere gebreklijdende personen.'" Op dat mo
ment leefde er in de kerken dus een sterk besef van de noodzaak tot hulpverle
ning. Gelijktijdig specificeert het Deventer 'Discours' tal van kwetsbare groe
pen in de samenleving: 'die armen krancken weduwenn unnd wesenn, gefan-

310 'De Diakenen sullen ter plaetse daer Huyszit-Meesters ofte andere Aelmoesseniers zijn, op de 
selve begheeren goede Correspondentie met hen te willen houden, ten eynde de Aelmoessen te be
ter uytghedeelt moghen worden' Acta van de Nederlandsche Synoden, 493 Bij een dergelijke 
correspondentie blijft de zelfstandigheid van de kerkelijke armenzorg gehandhaafd 
311 Volgens de ledenlijst komt Theunis zondag voor Kerst 1581 en Maartje op Pasen 1587 in de 
gemeente binnen Dat zij diakonale ondersteuning nodig hadden, is op grond een verblijf in het 
gasthuis op zich nog niet noodzakelijk Men kon zich immers ook inkopen in het gasthuis dat pro-
venierspiaatsen had 
312 Zie voor de verschillende gasthuizen en de relatie daarvan tot het stadsbestuur hoofdstuk 1, 
onderdeel 4, 58-62 
313 Afschrift stadsordonnantie, 24 januari 1588 OA 227, fol 54-56; ook GA-G 190 Het stads
bestuur had bevoegdheid dergelijke maatregelen af te kondigen Herinnerd zij hier aan het feit, 
dat de toewijzing van kost en inwoning aan proveniers in de gasthuizen reeds voor de Reformatie 
in handen van het stadsbestuur lag Ook was er stedelijk toezicht en controle op de financiën der 
gasthuizen Rechten van de kerk werden hierdoor niet aangetast, want de gasthuizen waren niet-
kerkelijke stichtingen 
314 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 215, artt 31 en 32 
315 Acta van de Nederlandsche Synoden, 425, artikel 102 
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gen, olde und unvermoegelicke personenn, verdrevenen, frembdelingenn, 
lammen, kroppelenn, blinden, vundlingenn unnd alle andere huisarmenn 
unnd noodtdrufftige luidenn'. De kerken zijn, zo blijkt uit dit stuk, begin ja
ren tachtig van tal van gespecialiseerde vormen van hulpverlening op de hoog
te: 'xenodochijs [= verpleeghuizen], ptochotrophijs [= armenhuizen], orpha-
notrophijs [= weeshuizen], brephotrophijs [= vondelingenhuizen], geronto-
comijs [= bejaardenhuizen], nosocomijs [= ziekenhuizenjunnd dergelijc-
ken'. En 'hospitalenn, gasthuiser, siecken- offte melaetzhuiser, wesenhuiser 
und voirt alle stifftungen der cloesterenn, armenhuisingen, broderschafften, 
gildenn, spindingen [= instellingen tot verstrekking van aalmoezen, uitdelin
gen aan de armen], die den armen thobehoirenn'.^'^ De kerken vonden contro
le op al deze instellingen nodig, opdat de armengoederen niet anders dan 
'denn rechtenn armen tho guede gedeilett wordenn'. Het Kamper stadsbestuur 
ontving hierover van kerkelijke zijde reeds op 12 april 1581 een aantal voor
stellen. In een der kloostergebouwen zou een gasthuis kunnen worden inge
richt: 'Dat oick een algemeene gasthuys van eene der cloesteren verordineert 
worde, nae dat exempel van anderen gereformierde steden'. Op dit verzoek 
van kerkelijke zijde reageerde het stadsbestuur positief: 'doen nae behoeren'. 
In de gasthuizen gingen '^ercA^rouwen ofte moeders der gasthusen' aan het 
werk. Waren deze verzorgsters mogelijk speciale helpsters van kerkelijke 
ambtsdragers, de diakenen?"^ In de kloosters, zo stellen de predikanten verder 
voor, zouden armen de plaats van de conventualen in kunnen nemen: 'Dat den 
conventualen in den cloesteren een eerlijcke woenplaetze togelacht worde ende 
die cesserende ledige plaetzen den rechten armen vergunt wordt toe hoerder 
behuysinge'."* Conventualen die eind jaren tachtig nog in de kloostergebou
wen waren overgebleven, krijgen de verzorging van hulpbehoevenden opge
dragen. De conventualen van Brunnepe gingen zorgen voor Jasper, Grite 
Klijnghe, Alijdt 'in den Hoff' en Elaudt, proveniers van het HeiHge-Geest-
gasthuis.'" Conventualen van het St. Brigittenklooster worden verplicht Jan 
Everssen, Backmoede, Elaut en Marriken te 'accomoderen met een goede ge-
legentheyt [...] ende elcken van hoer met slapinghe voersien ende voerts met 
cost ende dranck ende ander noetdruft verplegen'."" Hetzelfde geldt voor de 
conventualen van het St. Agnesklooster. Zij krijgen Geertien 'in de halve 
Mane', Marriken Touslagers, Griete Hooffs voor dag en nacht te verzorgen. 
Verder moeten ze Mr. Lambert en Berent van Harderwijk en diens vrouw van 

316 'Discours', 174, 175, 207, 208. 
317 Voor Deventer staat vast, dat de kerkeraad naast de bestaande ziekenverpleging er een soort 
diakonale verpleging in een huis voor door de diakonie ondersteunden voorstaat: 'Als dann inson-
derheit in 't Stappenhuis behoren genamen tho wordenn, diewelcke Diaconissarum Ampt willen 
verplegen unnd anders nijemanttz'. 'Discours', 209 
318 Het verzoek van de predikanten in OA 2264, april 1581. De reactie van het stadsbestuur in 
OA22. 
319 OA23, fol. 2, 17 mei 1589. 
320 OA, 23, fol. 1, 27 februari 1589. 
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warme maaltijden te voorzien.'^' Conventualen van het St. Michielsklooster 
hebben te zorgen voor bUnde Henricken, en voor de warme maaltijd van Be-
rent de Jonge en Henrick Muller.'^^ 

Het Deventer 'Discours' liet zich positief uit over de medische verzorging en 
de taak van 'lijckdragers, unnd doetgravers' der Cellebroeders en ook over 
soortgelijke hulpverlening verricht door begijnen. De gereformeerde kerke-
raad te Deventer sprak uit 'dat die Begijnen Diaconissae der armenn wesen, 
unnd die krancken waerenn unnd besoecken soldenn.'"' Een positieve hou
ding ten opzichte van begijnen, Cellezusters en Cellebroeders is ook in het ge
reformeerde Kampen merkbaar. Dat Holstech in 1582 als getuige meewerkte 
aan een testamentaire beschikking van een pestlijdster bestemd voor onder 
meer de begijnen en de Cellezusters kwam reeds ter sprake."" Cellezusters 
hadden voor personae miserabiles goede aandacht, zoals blijkt uit de inventa
rislijst van kloostergoederen, gemaakt bij het overgaan tot de Reformatie."' 
Genoemde testamentaire schenking maakt duidelijk, dat de Cellezusters de 
eerste jaren na de overgang tot de Reformatie nog als kloostergemeenschap 
zijn blijven bestaan. Daarin is namelijk sprake van een gift in natura bestemd 
voor het levensonderhoud van wie tot de kleine kloostergemeenschap behoor
den: 'die rogge boven in die kiste liggende, sal hebben, tot dienst van die Celle-
susters'."' De Cellebroeders, die in 1566 Jan Arentsz. toestemming hadden ge
geven tot het houden van een hagepreek op het kerkhof van hun klooster, zijn 
bij de overgang tot de Reformatie nog op volle sterkte."' Zowel van de Celle
broeders als van de Cellezusters werd reeds vermeld, dat zij bejaarden, zie
ken - met name pestlijders - verpleegden en doden begroeven. Tevens dat de 
Cellebroeders toezicht hadden op het beheer van de particuliere stichting van 

321 OA23, fol 1, 27 februari 1589, fol 3, 14 februari 1590 
322 OA 23, fol. 2, 17 mei 1589, fol 3, 14 februari 1590. 
323 'Discours', 176, 177. 
324 Zie hiervoor, 347, 50 
325 O A 1920 Zie hiervoor ook hoofdstuk 1. 
326 OA 1920, 'Register der guideren en jaaerlixe renten des convents St Anne' van 1581 maakt 
melding van slechts drie Cellezusters, nl Swane Jacobs, Geertruidt Henricx en Clare van Wou In 
1592 leeft alleen nog Swane Jacobs, 'gewesene Cellesuster' aan wie op 23 maart 1592 jaarlijks tot 
alimentatie 20 Carolusgulden wordt uitgekeerd OA 23, fol 10 r De kloostergemeenschap is dan 
echter reeds opgeheven Op 10 juni 1599 wordt nog een jaarlijkse rente van de O L V -memorie 
[Buitenmemorie] uitgekeerd GA-A 333, rubriek 'Utgiffte van pensyen ende tarminen' De kapel 
van het Cellezustereonvent was inmiddels in gebruik bij de Waalse gemeente 
327 De Cellebroeders kregen bij de oprichting in april 1477 toestemming om een klooster in te 
richten voor maximaal 6 of 7 broeders 'allene sess off soeven mannepersonen', Acte van overeen
komst tussen de stad en de broeders, april 1477 OA 2296 Volgens eigen opgaaf in de inventaris
lijst OA 1920, bevinden zich eind 1582 zeven of acht broeders in het convent ' die incompsten 
ende renten van onsse schamele convent dat in sich niet voel heft dan omme een ofte drie mins-
schen van te leven als wij 't t' saemen all ciegen, nu blijft den dorden penninck well achter dair wij 
niet van hebben ende wij moeten der mit soeven oft acht mans op leven' In een register van ont
vangen renten en inkomsten van het convent, bijgehouden tot 1586, komen de namen een zevental 
Cellebroeders voor br Peter, br Joest, br. Henrick, br Tonijs, br. Reinert, br Bartholt en br. 
Frerick GA-KK 287; GA-KK 288. 

353 



Elardt Cromme, het Pesthuis 'Nye Belt of Calvarièn'; een situatie die bij de over
gang tot de Reformatie nog steeds van kracht was. Behalve joffer Stijne Len-
tincks en pastoor Havens wordt dan immers broeder Symon Witten, pater van de 
Cellebroeders, als voorstander (= bestuurder) van De Belt genoemd."* Na de 
Reformatie zetten de Cellebroeders hun werk bij zieken en bejaarden nog jaren 
voort. Dit blijkt uit het tot in 1586 bijgehouden register van ontvangsten en ren
ten van het convent. Daarin worden uitdrukkingen gebruikt als 'onse convents' 
en 'onse kerckhoef'. De opgaven geven een breed scala van activiteiten weer met 
betrekking tot zieken en overledenen: 'sieck Hans, scamele dode begraven, kint 
gedragen, maeght op De Belt te dragen en op Buiten[kerkhof]; schipper gedra
gen, vrouw uit Groningen, uut Dronten een vremt man, dode soldaet, vremde in 
'De Eenhoorn' te kisten ende dragen; van twe Engelssen te dragen, twee doden 
uit de Vergadering van Wtterwick [= een bejaardeninstelling], uit den Heiligen 
Geest gedragen, een fremde joffer dragen, een craemfrou te dragen van 't landt', 
etc.^^' In hun hulpverlening krijgen de Cellebroeders met de voorturende oor
logssituatie te maken. Alleen al in de maanden januari-maart 1581 worden door 
hen vij f dode soldaten begraven. Uit een tussenopmerking in de posten over 1585 
blijkt, dat ze bij de uitoefening van hun werk zelf ook de oorlogsdreiging erva
ren: 'Item vijf stuiver van een doode op Calverwech te draghen, doen ons die 
boecken benomen worden, klijt, veel ander dinghen van die soldaten'."" 

Bij hun hulpverlening verloochenen de Cellebroeders hun rooms-katholieke 
principes echter niet. In april 1581 dringen de predikanten er bij het stadsbe
stuur namelijk op aan, dat 'die Cellebroers hoer sullen reformieren, off datter 
andere godtzaligen in hoer plaetze gestelt worden'. Hierop begeven zich twee 
leden van de magistraat naar het klooster 'om den Cellebroders an toe seggen 
dat sie mede ter kercken gaen'. Het aandringen van de predikanten is niet zon
der grond, want uit het register van ontvangsten en renten van het klooster 
blijkt in een post van enkele maanden later, dat voor een zieke door een Celle-
broeder een priester, heer Ghert Tyskens, wordt gehaald. Op 28 december 
1591 houdt de magistraat het geld van Cellebroeder Peter Martensz. in, omdat 
hij in de zorg aan zieken en stervenden van rooms-katholieke opvattingen 
blijk had gegeven."' Het was een tijdelijke, effectieve strafmaatregel, want elf 
jaren later, op 23 april 1603, beschrijft Peter Martensz. nog vooreen pestzieke 
de uiterste wil en op 17 december 1603 treedt deze Cellebroeder nogmaals in 
tegenwoordigheid van twee getuigen als opsteller van een testament op bij een 
zekere Gelmer Jansz. aan de pest liggend.'" In 1592, wanneer het convent 

328 GA-P 19, regest 1756, 14 juli 1578. 
329 GA-KK 287; GA-KK 288. 
330 GA-KK 287; GA-KK 288. 
331 OA 2264 en OA 22, april 1581. Register van ontvangen renten en inkomsten van het Celle-
broedersklooster, GA-KK 287 en GA-KK 288; OA 23, 28 december 1591. 
332 Nanmnga Uitterdijk, Register Charters en Bescheiden m het OwtfeylrcA/e/(Archief Armen
kamer), no. 524, 23 april 1603; Nanmnga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, V, no. 
1025, 17 december 1603. 
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wordt opgeheven, zijn er nog slechts drie Cellebroeders over. Van stadswege 
ontvangt het drietal alimentatie uit de opbrengsten van de goederen van het 
Karthuizerklooster.^" Onder hen zal ook Cellebroeder Peter moeten worden 
gerekend. 

In hetzelfde jaar 1593 wordt in het kloostergebouw van de Cellebroeders het 
Weeshuis ondergebracht, de oude fundatie van het 'Suete-Naem-Jesus huys'. 
Dit mede onder pastoorstoezicht geplaatste choralenconvict had in 1554 door in
grijpen van de magistraat het zuiver kerkelijk karakter verloren en was een meer 
algemeen weeshuis geworden."" Met de overgang tot de Reformatie was ook het 
Weeshuis gereformeerd. De eerder genoemde ouderling-burgemeester Henrick 
Petersz. Moeyck treedt behalve als procurator van de huiszittende armen ook op 
als bestuurder van het Weeshuis."' Vader van het Weeshuis wordt de naar Em-
den gevluchte conventikelprediker Joachim Messenmaker. Het stadsbestuur ver
zoekt hem op 26 november 1580 naar Kampen terug te keren. In Emden was hij 
op dat moment al enkele jaren weesvader: 'dat U.E. het weschuys aldaer to Emb-
den nu etlicke jaeren wel ende getrouwelicker geregiert hebben'."* Een jaar na 
het raadsverzoek, op 3 november 1581, is Messenmaker weer m zijn 'vaederlicke 
stadt' Kampen terug. Tot 1604 heeft hij de stad als weesvader gediend. Zijn trak
tement ontvangt hij uit de inkomsten van de H. Kruismemorie en uit de huurop
brengst van het St. Brigittenklooster."' Aan de weeskinderen worden over de ja
ren 1583 en volgende ook gelden van de H. Sacramentsmemorie besteed. Van 
diensten door de geestelijken, in deze memorie verenigd, kon na 1580 in de offi
ciële erediensten geen sprake meer zijn. Inkomsten van deze fundatie over de ja
ren 1583 tot 1586 worden in 1587 door Adam Caldenbach aan de weesmeesters 
uitgekeerd."* Zowel de gelden van de Kruismemorie als die van de Sacraments-

333 OA 23, fol 4 r , 23 maart 1592 Op 18 december daaraan voorafgaand was reeds het besluit 
genomen dat deze 'penninghen hoer betaelt sullen worden van de administratoren der Carthusers-
guederen' In 1632 is er nog slechts een broeder over OA 1523 
334 Zie voor de voor-reformatorische periode van dit Weeshuis hoofdstuk 1, onderdeel 4, 63-65. 
335 GA W 2, fol. 66, 13 september 1582; fol 140, 4 mei 1585; fol 123, 13 jum 1585, fol 149, 14 
juni 1585 (weesmeester), GA-A 731, 5 februari 1586 (huisarmen) 
336 OA 226, fol 302, 26 november 1580 Joachim Messenmaker verbleef op 1 en 2 december 1570 
nog in Kampen Daarna week hij uit naar Emden 
337 HIJ wordt op 3 november 1581 als 'wesemeyster' van het Weeshuis van de St Nicolaaskerk 
aangesteld OA 306, fol 108 r Hij krijgt onkostenvergoeding van 18 Carolusgulden voor 'sijn 
reyse ende moeyte in ' t herwertz komen van Embden' OA 454, a o p 15 december 1581 GA-W 
2, fol 157 en fol 158, 159 v vermelden op 16 respectievelijk 26 juni 1594 zijn naam, 'Joachim 
Jansz , vader van het weeshuys te Campen' Volgens GA-A 333 wordt op 22 juli 1599 'betaelt Jo-
chim de Wesevaer van sijn pensiên, soe van den huisarmen unde kruuesmemorys'. Volgens een 
aantekening in OA 306, fol 108 v blijft hij tot 1604 m functie 
338 Rekeningen van de geestelijke goederen 1587, uitgavepost vermeld door Caldenbach, be
staand uit achterstallige gelden over de jaren 1583-1586 van de Sacramentsmemorie 'diewelcke 
den weesen die voergescreven jaeren thogestaen welcken ten achteren gebleven waren und bij mij 
nu als volmachtig geexigeert sindt' 
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memorie krijgen na de Reformatie dus een nieuwe bestemming, onderhoud 
van de wezen, een besteding ad pios usus. Dit ligt geheel in de lijn van het De
venter 'Discours' en van regelingen buiten Overijssel."' 

Na het overlijden van de pater van het Cellebroedersklooster'"" worden in 
oktober 1586 door een raadsdeputatie de roerende goederen van het klooster 
gemventariseerd en de weeskinderen met etenswaar, kleding en andere ge
bruiksvoorwerpen uit het klooster bedacht.^"' In 1592 wordt het Weeshuis in 
het Cellebroedersklooster ondergebracht. De kloostergoederen ontvangen dus 
een nieuwe bestemming, maar weer ad pios usus. 

In hetzelfde jaar stelt het stadsbestuur een ordonnantie betreffende het be
heer en de inrichting van het Weeshuis vast, geheel naar gereformeerd begin
sel. De maximaal 36 jongens en meisjes, in de leeftijd van één tot zestien jaar 
worden 'des morgens mitter schellen opgeweckt' en komen in een gemeen
schappelijke ruimte samen, waar zij 'vallende op hoer knyen hoer morgenge-
bett spreken, danckende Godt Almachtich voer Syne weldaden ende Hem wij
ders biddende als hoer bij eenen van den olsten voergelesen sal worden'. Ge
meenschappelijk gebed vindt plaats voor en na het eten. En 'des aventz als sie 
toe bedde werden gaen, sullen sie ingelijcx bij eene komen, op hoer knyen val
len ende den Heren dancken ende bidden'. De weeskinderen gaan gezamenlijk 
en onder begeleiding naar de kerk. Op straat en in de kerk zullen zij zich 'soe-
telick ende manierlick holden ende dragen ende sittende in der kercken alleene 
nae den predicant syen ende vlitich toehoeren. Opdat sie toe buys komende 
ende vanden Wese-vader gevraecht sijnde, eenige puncten mogen verhaelen 
die sie in de predicatie geleert sullen hebben'.'"^ In de toelating heeft het stads
bestuur de belangrijkste stem. De namen moeten tevoren aan de magistraat 
worden opgegeven. Niemand mag worden toegelaten 'dan bij voergaende ex
press consent van burggemeysteren, schepenen ende raedt deser stadt Cam-
pen'. Alleen volledige wezen komen voor plaatsing in aanmerkmg. Tot uiter
lijk zestien jaar mag men in het weeshuis blijven. Ook is externe plaatsing mo
gelijk, wanneer de provisoren daarmee instemmen. De weeskinderen worden 

339 Het stadsbestuur besluit op 28 maart 1585 dat na het overlijden van vicaris heer Gerbrant de 
inkomsten van diens vicane zullen worden aangewend tot onderhoud van weeskinderen die een 
studie buiten Kampen volgen AAU, XXV, 184 
Het Deventer 'Discours'- 'Sollen oick die Gasthuiser [ ..] mit ennige vacierende vicanen, als oick 
datt wesenhuis restauriert und gebetert worden', 'Item tott underholdinge der wesen [ ] unnd 
tott dergelijcken dingenn in pios usus alleene angewandt wordenn' Het Deventer 'Discours' 
steunt op het Gelderse, terwijl in het stuk ook verwezen wordt naar de administratie der geestelij
ke goederen zoals deze geregeld is in Holland, Zeeland, Friesland 'unnd andere Provincièn'. Dui
delijk wordt gesteld dat deze goederen 'in pios usus allene angewandett moegen wordenn'. 'Dis
cours', 208, 211, 276, 278. 
340 Post uit 1586 in de kerkmeestersrekeningen van de St Nicolaaskerk in verband met dit over
lijden 'Item rest an de paeter fan de Sellebroers graffe yn de kercke 7 h.p en 10 stuvers' OA 
1332 
341 OA 459, 'reyse, boedeloen, posten 27 oktober 1586, 25 januari en 15 februari 1587 
342 GA-W 2, fol 173, 21 febr 1592 
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opgenomen met inbreng van al hun erfelijke goederen. Op een bepaalde leef
tijd worden de jongens uitbesteed om een ambacht te leren 'ende de maeght-
kens tot dienst van guede luyden', om zoveel mogelijk zelf de kost te verdienen 
ter verlichting van het Weeshuis. Verder bestaat de financiële basis van het 
Weeshuis uit memoriegelden, inkomsten van het klooster, particuliere schen-
kingen'''^ de opbrengst van schaalcollecten in de kerk en de met raadstoestem-
ming jaarlijks eenmaal te houden bedelgang door de stad, waarbij huis aan 
huis gevraagd wordt om rogge, boter, vlees en andere benodigdheden.'"^ De 
weesjongens volgen tot hun twaalfde jaar de Latijnse School, waarna proviso-
ren en weesmeesters over eventuele verdere studie dan wel opleiding tot een 
ambacht hun oordeel geven. De weesmeisjes gaan naar de Duitse School tot ze 
minstens kunnen lezen en schrijven. Met vlijt moet aan de lectiones van de 
school en aan de opgaven voor het ambacht worden gewerkt. Bij uittreding 
krijgen de weeskinderen een bepaald bedrag aan geld en ook kleding mee. La
ter kan de stad voor het vervullen van een bepaald beroep of functie altijd een 
beroep op deze weeshuiskinderen doen. In de ordonnantie worden ook nog 
een aantal gedragsregels voor zowel binnen als buiten het Weeshuis gegeven. 
We kunnen voor de weeskinderen in 1596 een gemiddelde leeftijd van vijfjaar 
vaststellen.^''^ Er bevinden zich soms meerdere kinderen uit een gezin: vader en 
moeder Beijerman lieten Marten van vier jaar en Aeltken van zes jaar achter. 
Beide kinderen komen op dezelfde dag in het Weeshuis. Ook de vier jaar oude 
Johan en de zes jaar oude Aelt Immens zijn broertje en zusje van elkaar. Het
zelfde geldt voor Johan van vier en Trijne van zes, alsook voor de vierjarige 
Coos en diens zusje Aeltken van zes. Van de overleden schoolmeester Engbert 
en diens vrouw Ebbelt komen zelfs drie kinderen in het Weeshuis: Op 20 okto
ber 1586 eerst de zes jaar oude Johan, op 8 januari 1588 gevolgd door de vier 
jaar oude Geertruyt en de vijfjarige Jutte. 

Zorg voor bejaarden werd reeds vanaf de 14e eeuw geboden in de vorm van 
hofjes of vergaderingen, waarbij enige huizen ter bewoning aan arme ouderen 
geschonken werden en in een particuliere stichting werden ondergebracht."' 
Na de Reformatie zien we dat de overheid sterk regelend optreedt. Bij raadsre-
solutie van 24 januari 1598 wordt de bestuurders van de vergaderingen opge
legd, dat 'van nu voortan nyemant in eenigen Vergaderingen ontfangen sal 
worden sonder voergaende expressen consent des E. Raedts'.'"' Dit besluit valt 

343 Particuliere schenkingen na de Reformatie bijv. m GA-W 2, fol. 65v., 14 februari 1582 en in 
GA-A 844, 14 augustus 1583. 
344 GA-W 2, fol 170 v. 
345 Johan, ingekomen 9 november 1581 is anderhalfjaar; Henrick, ingekomen 12 februari 1582 
IS ook anderhalf; Henrick, ingekomen 15 juni 1596 is twee De gemiddelde leeftijd van de wees
kinderen in de rubriek 'Annotatie van den wesekinderen in 't Wesenhuys binnen deser stadt Cam-
pen Anno 1596, 30 septembns' is vijfjaar OA 23, fol 65 r 
346 Zie voor de vergaderingen in de voor-reformatorische periode hoofdstuk 1, onderdeel 4, 65-
66 
347 OA 23, 85 v., 24 januari 1598. 
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vrijwel samen met de centralisatie van de stedelijke armenzorg tien dagen eer
der waarbij ook de kerkelijke diakonie burgerlijk werd ingekaderd. Begin 
17de eeuw telt Kampen nog ruim twintig vergaderingen, waarin per vergade
ring vier tot zes arme bejaarden wonen. 

Hoewel over het diakonale hulpbetoon ter plaatse directe gegevens verder 
ontbreken, veronderstelt de band aan de zusterkerken dat men de diakonale 
taak breed opvatte. Der diakenen 'eyghen Ampt is, de Aelmoessen ende ander 
Armengoederen neerstelijck te versameien, ende de selve ghetrouwelijcken 
ende vlijtighlijck naer den eysch der behoeftighen, beyde der inghesetenen 
ende vreemden met ghemeyn advijs uyt te deelen'. Diakonaal hulpbetoon om
vat echter meer dan alleen financiële ondersteuning. De diakenen zullen 'de 
benauden besoecken ende vertroosten'. En zij zullen er op toezien dat 'de Ael
moessen niet misbruyckt en worden, waer van sy rekeninghe sullen doen inden 
Kercken-Raet'.'"* 

De Gereformeerde Kerk te Kampen heeft een eigen dienst der barmhartig
heid behouden. Voor deze diakonale arbeid hanteerde men een bijbels uit
gangspunt: 'Soe sal men oick der armen niet vergeten, dewelcke tho verple-
genn in Gades Woordt soe hoichhck bevolenn is. Als oick jn die eerste Christ-
licke kercke veele gueder daertho int gemein gebracht unnd gegeven sinnen, up 
dat niemandtz in die Christlicke gemeinte gebreck lijdenn, sonder mitt nood
druft versien sijn und ennich underhoh hebben mochtenn.''"' 

C. SAMEN LE VEN IN EEN GEREFORMEERDE STAD 

1. Reformatie van het onderwijs 

Zowel het stadsbestuur als de kerk weten zich vanouds nauw bij het stedelijk 
onderwijs betrokken. Scholieren zijn de toekomstige bestuurders, juristen, me
dici en theologen. Na hun opleiding dienen ze de stedelijke maatschappij en de 
kerk. Het gebied van het onderwijs is een gemeenschappelijke zaak van kerk en 
magistraat. Hoe werkt de Reformatie op het gebied van het onderwijs uit? 

Uit het rekest van 1578 ter verkrijging van een eigen kerkgebouw kon al 
worden nagegaan, dat de gereformeerden een directe relatie legden tussen de 
reformatie van de school en die van de kerk. De school werd zelfs omschreven 
als een van 'die godlicke diensten' en 'der rehgien tobehorende'."" Eenzelfde 

348 Acta van de Nederlandsche Synoden, 493. Acta 's-Gravenhage 1586, artikel 23. 
349 'Discours', 207 Verder: 'Desgelicken hefft oick mnt Nije Testament die Apostolische ge
meinte Kerckengueder gehadtt, welcke die rijcke van oirenn guderennn vrijwiUich der gemeinten 
gegeven hebben wie tho sien is Actor 2.4 5 '. 'Discours', 171 
350 OA2263. 
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nauwe betrokkenheid formuleren de predikanten Caspar Holstech en Sande-
rus Theodorus, wanneer zij april 1581 bij de magistraat doorvoering van de 
Reformatie bepleiten: 'Dat in den dienst der kercken godtzaligen mannen be-
hoeren verordiniert te worden, als schoelmeisters'."' Hun zorg voor de refor
matie van het onderwijs is een onderdeel van een breed kerkelijk streven om 
op alle niveaus het onderwijs een gereformeerd karakter te geven. Dit blijkt uit 
het gelijktijdig spreken van de kerkeraad van de zusterkerk Deventer tot de 
magistraat van die stad'", uit besluiten door de kerken binnen het gewest geza
menlijk genomen"' en uit bepalingen van verschillende generale synodes."'* 

Sinds de indiening van het rekest van 1578 is de situatie rond kerk en school 
sterk gewijzigd. Toen moest het stadsbestuur nog worden gevraagd 'liberlick 
te mogen houden [...] scholen ende andere saken der religion toebehorende'. 

351 OA2264, 12 april 1581 
352 Volgens het 'Discours' zouden in de kerk 'die Christelick Religie und rechten Gadesdienst 
[ ] met [ ] konnen erholdenn unnd voirtgeplantett worden' als naast goede dienaren de 'anstel-
hnge gueder Scholenn' ontbrak Daarom dienen kerkgoederen mede voor de scholen aangewend 
'umme die Rehgie unnd waren Gadessdienst bij denn Nakomelmgenn tho erholdenn unnd tho 
propagierenn' 'Discours', 171, zie ook 204, 205, 197 
353 Op het onderwijs moet naar kerkverbandehjk besluit door de plaatselijke kerken worden toe
gezien De particuliere synode van september 1586 spreekt uit dat 'die schole een rechte Reforma
tie van doen heeft', dat een 'algemiene scholeordeninge' hieraan dienstbaar is en dat goede 
schoolleiding in de vorm van een verantwoord rectoraat dient 'tot instauratie ende bevordennge 
der warer religie' Ruim een jaar eerder had de particuliere synode van april 1585 vastgesteld dat 
in een aantal steden binnen Overijssel 'mangel sij belangende die regieronge der scholen' De ver
gadering besloot daarop dat het hoognodig was de plaatselijke kerken te vermanen 'dat een jege-
lick bij haerselven haren besten vlijdt ende devoir anwende om een goede reformatie der scholen 
te stellen ende an hare diligentie met laten mangelen' Acta der Provinciale en Particuliere Syno
den, V, 205, 195 
354 De generale synode van Middelburg 1581 bepaalde t a v het onderwijs dat plaatselijk 'een ij-
eghehck bij den synen [hogere en lagere overheden] sal moeten voorderen, so vele hij kan" De 
richtlijn voor de benoeming van rectoren en schoolmeesters was, om 'gheen schoolmeesters ofte 
schoolvrouwen toe te laeten, dan die hdtmaeten sijn der kercke' Deze bepaling was een recht
streeks antwoord op een instructie van de Overijsselse kerken inzake de vraag 'watmen doen sal 
daer rectoor ende schoolmrs hen nyet willen laten reformeren' Acta van de Nederlandsche Syno
den, 443, 420 De instructie vanuit Overijssel wordt vermeld in 'Acta Overijsselse synode 1581', 
175 'Wat men doen sail daer die rectoer und ock scholmesters die religie nieth thostandich sijn 
und en willen die belidenis des geloefves nieth underschnven ' 
Kerkelijk toezicht op zowel de schoolmeesters als de scholen lag kerkordelijk vast 
Op de schoolmeesters- Middelburg 1581, artikel 12 'De Ghemeijnten sullen toesien datter [ ] 
Schoolmeesters zijn, die met alleen de vrije consten ende spraecken leeren, maer oock [ ] den 
Catechismum, ende hare toehoorders ende Discipelen inde vreese Godts onderwijsen Artikel 37: 
'De [ ] Schoolmeesters sullen de Belijdemsse des gheloofs der Nederlandtschen Kercken onder-
teijckenen' 's-Gravenhage 1586, artikel 19 en artikel 48, waarbij keuze mogelijk was tussen on
dertekening van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus 
Op de scholen Middelburg 1581, artikel 30 De praeses van de classis zal vragen of de scholen 'be-
sorght' worden In gelijke zin 's-Gravenhage 1586, artikel 38 Acta van de Nederlandsche Syno
den, 380, 381, 390, 492, 499, 386, 496 
Voor generaal-synodale uitspraken betreffende het hogere en universitaire onderwijs Acta van de 
Nederlandsche Synoden, 465, 380, 442, 464 e.v , 551 e.v. 
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Na de overgang van de stad tot de Reformatie kan het onderwijs over de hele 
linie in gereformeerde zin worden aangevat. Zo wordt al met Pasen 1580 een 
tweede schoolmeester benoemd, meester Jacob. Op 6 mei 1581 volgt opnieuw 
een benoeming, die van meester Tymen Albertsz."^ Zijn taak is onder meer 
om met de schoolkinderen 'op die geboerlicke tijdt ende urhe als die predicatie 
in der kercken geschiet' de kerkdiensten bij te wonen en er 'selffs den voir-
sanck to respireren'. Hoorde het tot voor kort nog tot de taak van de school
meester om in rooms-katholieke erediensten aan het schoolkoor leiding te ge
ven, de Reformatie schafte het schoolkoor af. Wel moet Tymen Albertsz. er 
op toezien dat 'den jongeren op behoirlicken tijden den gesanck wel leren'. 
Met zijn collega Sanderus Theodoras heeft Caspar Holstech dan inmiddels al 
een voorstel aan de raad voorgelegd 'dat die Latijnsche Schoele mach worden 
gereformiert ende Evangelissche Duetsche schoeien daerneffens upgerichtet 
worden'."* Gelijktijdig met dit voorstel tot lokale reformatie en vernieuwing 
van het onderwijs hadden Holstech en Sanderus een particuher-synodaal 
schrijven tot reformatie van het onderwijs op het platteland ondertekend. Na
mens de kerken van Overijssel richtten beide predikanten zich hiermee tot de 
ridderschap en steden van het gewest."' 

Het voorstel aan de raad van Kampen geeft blijk van zorg voor gerefor
meerd lager onderwijs. Want naast de Latijnse School dienen 'Evangelissche 
Duetsche schoeien daer neffens upgerichtet worden.' Op 12 juli 1584 neemt 
het stadsbestuur het besluit 'dat men sal stellen twee guede Duytsche Scho-
le'."* Deze gewone lagere scholen, waar geen Latijn^" gegeven wordt, worden 
vanaf 1584 ook door meisjes bezocht. Voor hen komt eind juni 1584 'schoel-
meystersche' Christina van Staverden naar Kampen.^*" Zij is de zesde van alle 
leerkrachten die sinds de Reformatie onder de rector werden benoemd, want 
naast eerdergenoemde leerkrachten was op 16 januari 1582 ook nog Hans ten 
Toern door de raad als 'onderschoelmeister' aangenomen'", terwijl volgens de 

355 Meester Jacob komt Pasen 1580 de gemeente bmnen, met achter zijn naam de notitie 'schoe-
lemeister' NA-K-Ned.Herv Gem Kampen 138 Benoeming van Tymen Albertsz. tot onder-
schoolmeester in OA 306, 179 V en 190 v., 6 mei 1581. 
356 OA2264, 13 april 1581. 
357 'Acta Overijsselse synode 1581', 168 De ontvangst van dit kerkelijk verzoekschrift wordt be
vestigd in de landdagverslagen van ridderschap en steden. OA 2517, fol. 328. 
358 OA 306, stuk dat ingevoegd is tussen fol 203 v. en 204 r , raadsordonnantie 12 juh 1584. 
359 'daer die jucht mochte geleert worden in dye Duytsche tale, schrijven ende rekenynge'. La
tijn wordt in het raadsbesluit van 12 juli 1584 geheel voor de Latijnse School gereserveerd' 'een 
guede Latinsche Schoele [ . ] ende dat in dye Schole nyet anders geleerdt sal worden dan alleene 
Latten' 
360 'Item den 28 junij gegeven die schoelmeystersche die van den E. Raedt verschreven was, voer 
hoer reysetennge'. OA 457, a o p 28 juni 1584 Ze gaat voorlopig bij Reiner Gansneb Tengnagel 
op kamers wonen, vervolgens een jaar bij Herman ter Barchorst. OA 458, a.o p 6 mei 1585, twee 
posten voor kamerhuur voor 'schoelmeistersche Christina van Staverden'. In beide stukken ook 
salarisposten voor 'Joffer Christina van Staverden, schoelmeystersche'. 
361 OA 306, fol. 204 r., 16 januari 1582. 
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lidmatenlijst op 15 juli 1582 'schoelmeister' Mr. Jan Albersz. in de gemeente 
was binnengekomen. In de benoemingsvoorwaarden van Hans ten Toern 
wordt de opdracht tot het leren van het gezang aan de jeugd nader aangegeven 
als: 'den psalmen naer den noeten oft musyck wel recht leeren'. Uit een kant
lijn-notitie blijkt dat Ten Toern in ieder geval bijna zes jaar het gereformeerd 
onderwijs te Kampen heeft gediend.'" 

Voor de Frans-sprekenden onder hen wordt er in de jaren negentig naast de 
'Duetsche' scholen een Franse School opgericht. Onderwijzer hiervan is op 25 
maart 1595 de 'francoische schoelmeyster' Guillaume van Corsselles."' 

Op verzoek van Caspar Holstech en Sanderus Theodorus besluit het stads
bestuur april 1581 ook dat de bestaande Latijnse School zal worden gerefor
meerd. Dezelfde maand worden door de kerken in het gewest onder voorzit
terschap van Holstech en met het scribaat in handen van Sanderus Theodorus, 
een aantal voorstellen gedaan inzake het godsdienstonderricht, speciaal met 
het oog op deze Latijnse Scholen. Per instructie bereiken deze de generale sy
node Middelburg 1581: 'Off niett van noden sij, dat een sekere korte metho-
dus des Catechismi genominiertt worde, dewelcke in 't Latin voert solde ge-
transferiertt worden doer eenen den der synodus daertoe mach nominieren 
umb denn jungsten kinderen in infimis classibus geproponiertt tho worden.' 
Verder 'Off niett guett sij, dat ennige voertrefflicke boeken up 't Olde unnd 
Niewe Testament als ock andere noottwendige uth hett Latin in 't Duitss unnd 
ock in unse tale offt sprake und beneffens desen ennige guede boeken in 't 
Fraencois geschreven, daeruth in 't Latin getranssferierrt worden.'''" De refor
matie van de Latijnse School in Kampen past in de kerkelijke opzet tot oprich
ting van een landelijk netwerk van gereformeerde Latijnse scholen, want Mid
delburg 1581 sprak uit 'dat in allen steden Latijnsche Schooien, als een saet 
der Universiteijt ende volgens der Kercken Gods midsgaeders der Republijcke, 
mogen aengestelt worden'. Voor het onderwijs aan de Latijnse Scholen stond 
de generale synode in leerplan en leerstof een landelijk uniform beleid voor: 
'Ende opdat sulxs met de meeste vrucht moge geschieden, zal noodich zijn, 
dat eenerleij Fundamenta ende eenerleij goede Authores over al gelesen wor
den'.'*'De kerken in Overijssel spreken op de particuliere synode van mei 1593 
uit, dat de kerken bij de overheden zullen 'aenholden, insonderheijtt in den 
stedenn, dat goede ordeninghe in den schooien geholdenn' worden zal.''''' Te 
Kampen wordt onderwijs in het Latijn sinds juH 1584 geheel gereserveerd voor 

362 De betreffende kantlijnnotitie is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst die dateert van 21 
oktober 1587. 
363 OA 23, fol. 37, 25 maart 1595. Voor de franstalige gemeenschap te Kampen: zie 346. 
364 'Acta Overijsselse synode 1581', 169, 170, 174. 
365 Acta van de Nederlandsche Synoden, 465. Ook 's-Gravenhage 1586 zet zich via een rekest 
aan Leicester voor een uniforme schoolordening in. Acta van de Nederlandsche Synoden, 638. 
366 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 224. 
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de Latijnse schooP*^ in 1587 behoort volgens de schoolordening 'Docendi dis-
cendique methodus in Schola Campensi observanda' ook Grieks tot het les-
program.^'* De schoolordening kwam in overleg met de predikanten tot stand: 
'Item den 23 octobris Johan Luijckens betaelt van de oncosten die hij dede als 
die Gedeputeerden des E. Raedts met den predicanten die nye ordonancie in 
der scholen maeckten'.'*' Het onderwijs in het Grieks wordt in latere schoolor-
deningen verder uitgebouwd. Ook Hebreeuws wordt dan in het leerplan opge
nomen."" Wat het lessenpakket betreft, is de Latijnse School dus inderdaad 
'een saet der Universiteyt ende volgens der Kercken Gods' ." ' 

In 1587 wordt het onderwijs er gegeven over drie klassen verdeeld, later on
derverdeeld in totaal negen niveaus"^ waarbij het van maandag tot vrijdag ge
leerde op zaterdagmorgen wordt herhaald. Zaterdagmiddag wordt godsdienst
onderwijs gegeven. In 1587 is hiervoor de volgende regeling van kracht: 'a 
duodecima usque ad primam, Catechesis Christiana[e] religionis; a tertia ad 
quartam, Libellus Evangeliorum, Dominicalium (ut vocant) docebitur neque 
inconsultum esset Gr[a]ece Lingu[a]e fundamenta submde proponi'. In het la
tere Concept van de School-Ordeninghe staat voor de zaterdagmiddag het vol
gende beschreven: 'sal men alle de jongheren van de gansche schole na een ye-
der begrip in den Catechismo onderwijsen, opdat sij van jonx beenderen tot de 
vreese Gods ende kennisse der waerheyt gewennen'. Voor de zondag staat 
naar de regeling van 1587 op het program: 'hora septima matutina scholam 
pueri intrabunt reddentque quod predie ex Catechese propositum fuerat, cum 
eiusdem repetitione; deducenturque ad templum unde cum omni reverentia fi-
nita concione redibunt ad scholam'. Dit program wordt op 6 november 1599 
aangepast. De leerlingen worden 'van nu voortan des sondaechs oick des na-
middaeghs uth die schole ter predicatie gebracht'."^ In het Concept van de 
School-ordeninghe wordt van de zondag gezegd, dat de scholieren dan 'teghen 
het laetste geluyt, soo voor als na de middach in de schole bijeen comen ende 
van de meester ter kercken geleydt worden; vermaent sijnde, dat sij twee en 
twee geschiktelyck na der kercke gaen sullen ende aldaer stille sullen wesen, de 

367 Zie hiervoor, 360 
368 'Grece Lingue fundamenta' In Docendi discendique methodus in Schola Campensi obser
vanda, Schoolordening door de magistraat op 19 oktober 1587 van kracht verklaard, OA 306, fel. 
181 
369 OA 460, 23 oktober 1587, a o.p 
370 Bijvoorbeeld in het Concept van de School-Ordeninghe, 12 'de erste beginselen van de 
Grieksche grammatica', 'De Grieksche grammatica, Fabulae Aesopi in Griex', 'Novum Testa-
mentum Graece wat naerder uytgelegt'. 'Institutiones linguae Hebraicae' OA 2305, Ordonnantie 
op de Latijnse School 1555-1557, met reglementen, lesroosters en brieven 1587-1801 
371 Acta van de Nederlandsche Synoden, 465 
372 'Cum autem Juventus in tres classes sit digerenda' OA 306 'Welckeclasses wij als nu, na het 
getal der leermeesters, dry in getale, gelijck sij zijn, stellen sullen te weten de leegste, de middelste 
ende de hoochste; wederom de classes sullen wij verdeelen elcke in dry ordines, leechste, middel
ste ende hoochste, wesende in alles neghen ordines' Concept van School-Ordeninghe OA 2305 
373 Kantlijnnotitie in OA 306, fol 181 v , raadsbesluit 6 november 1599. 
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predikant ijverich ende vlijtich aenhooren ende uytgaende na de schole weder-
keeren; alwaer de rectoer incomende sal ondersoecken of hem een yegelick wel 
gedraghen heeft ende afvraghen welcke text uyt de H. Schrift van de predikant 
verhandelt is geweest ende wat sij van de uytlegginghe onthouden hebben'. 
Van de zondag wordt gesteld, dat deze 'ganschelijck tot den Godes dienst in de 
gemeente gebruyckt' moet worden."" 

Voor het gehele onderwijs geldt, dat deze 'behoort gericht te worden tot de 
godsalicheyt, die 't voornaemste is van de wijsheyt. Daerom soo moet de be-
trachtinghe der godsalicheyt voor allen gaen, ende alle andere wercken ende 
leeringhen tot deselfde dienen."" ledere dag dient zowel op school als thuis 
met gebed te beginnen en te eindigen. De schoolmeesters zullen iedere gelegen
heid waarnemen om 'de vreese ende kennisse Gods de teedere gemoederen der 
jonghelinghen in te planten, met godvruchtighe leeringhen ende vermaning
hen'. Alle lessen in alle klassen moeten daarop worden gericht. In de laagste 
klas leert men in het onderste niveau de Gebeden lezen, de Artikelen van het 
Geloof en de Tien Geboden 'in 't Latijn'. In het middelste niveau van deze 
klas leren de leerlingen de Evangeliën en de Epistelen lezen en de eerste begin
selen van de Latijnse grammatica, namelijk 'Declinationes ende Conjugatio-
nes'. In het derde niveau van de laagste klas meer grammatica, 'met de voca-
bulairen Duytsch en Latijn, Latijn ende Duytsch'. In de middelste klas onder
ste niveau 'verduytschinghe van de Evangeliën'. In het middelste niveau van 
deze klas naast grammatica, vertaling van de Epistelen en andere stukken. In 
het bovenste niveau vertaalt men ook uit 'Novum Testamentum Bezae'. De 
hoogste klas geeft naast herhaling van Latijn uit de vorige klas ook de eerste 
beginselen van de Griekse grammatica en rhetorica met in het hoogste niveau 
vertaling van Latijnse auteurs en ook Griekse als Hesiodus, Plutarchus en Ho
merus; verder 'Novum Testamentum Craece'. In deze afdeling wordt ook He
breeuws gegeven. 

Het Concept van de School-Ordeninghe spreekt van enige 'curatores' die de 
een of tweemaal per jaar te houden examens bijwonen. Deze curatoren zijn 
aangesteld 'uyt de treffelickste ende geleerste soo kerckelicke als politieke per-
soonen', een gemengde commissie dus. Ook de aanvulling van 6 november 
1599 op de Kamper schoolordening geeft van kerkelijk toezicht op het onder
wijs blijk: 'item dat die rectoer ghiene veranderinge sal maecken van boecken 
te leeren sonder voergaende advys der predicanten, van welcker advys die rec
toer dan voerts den Ersamen Raedt sal verstendigen'."* Behalve op examens 
en leerboeken is er ook op de personen die onderwijs geven kerkelijk toezicht. 
Zo worden eind 1591 onderschoolmeester Bisschop en rector Lijckendorp 
door een raadsdeputatie 'in bijwesen der predicanten' vermaand zich aan de 
schoolordening te houden en 'op de jonge juecht sorchvoldige opsicht te dra-

374 Concept van de School-Ordeninghe, OA 2305. 
375 Concept van de School-Ordeninghe, OA 2305. 
376 OA 306, 181 V., 6 november 1599. 
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gen'."' Al was het toezicht op de scholen aan de Gereformeerde Kerk toever
trouwd, de kerkeraad trok het onderwijs niet zo naar zich toe, dat het stadsbe
stuur er zoveel mogelijk buiten werd gelaten. Zo worden op aandrang van de 
kerkeraad begin 1622 enkele schepenen aangesteld om mede opzicht te houden 
over de Latijnse, Franse en Duitse scholen."* Over de taak van de rector had 
de magistraat al in april 1581, naar aanleiding van het verzoek der predikanten 
tot reformatie van het onderwijs, bepaald, dat 'die rectoer sal wesen opsyner 
van allen scholen, soe wel Duytsche als Latijnsche, dat nyet geleert en worde 
contrarie der religie; wel verstaende dat nyemant gedrongen sal worden ter 
kercken te gaene tegens die wille der olderen.'"' Terwijl de rector op school 
niemand tot kerkgang mag dwingen, is hem de zorg voor de zondagse kerk
gang van scholieren en het dagelijks toezicht op leerkrachten en leerlingen'*" 
opgedragen. En terwijl gewetensvrijheid voor ouders en scholieren vaststaat, 
moet hij er voor waken dat in de scholen niets tegen de gereformeerde religie 
geleerd wordt. De eerste gereformeerde rector is de voormalige predikant Ge-
rardus Velthusius. Wanneer Holstech en Sanderus Theodorus op 13 april 1581 
hun artikelen tot reformatie bij het stadsbestuur indienen, is Velthusius nog 
als predikant in functie. Een maand later, op 18 mei, is hij rector.'*' De arbeid 
van Velthusius als rector stond in het teken van 'instauratie ende bevorderinge 
der warer religie'.'*^ 

De reformatie van het onderwijs te Kampen heeft Velthusius nauwelijks ter 
hand kunnen nemen, want reeds 10 juli 1581 is er een opvolger benoemd. Mr. 
Conraedt van Hardenstede.'" Meester Conraedt zal 'goede, neerstige opsicht 
draegen op die schole, om die joeget in guede, gottlicke leringe ende in goede 
fundamentalia ende goeden zeeden te instrueren ende t' onderholden, gevende 
denselven een guede exempell ende tot alle godtsdiensticheit stellen'.'*'' Wan-

377 OA 306, fol. 204 r , 19 november 1591 
378 Wegens 'onstichtinghe, abuisen ende onordeningen' in het onderwijs OA 24, 9 februari 
1622 
379 OA 23, april 1581 
380 'Item die rectoer sail hebben auctonteit ende preminentie in 't regiment van den scholen, cor 
rigerende die jonge in groten gemenen ende straffweerdigen excessen Des sich die andere schoel-
meisters nieth onderwynden sollen, dan allene correctien de ratione studii under hoer discipulen 
voerfallen moegen Offte ten were saeke dat die rectoer absent were, in suicken gevalle sullen sie 
die jongens moegen corrigieren OA 306, fol. 190 v., 6 mei 1581. 
381 Zie 324 
382 Zoals dit ook in 1586 met predikant Carolus Gallus van Deventer het geval is. Op voorstel 
van de particuliere synode van september 1586 dient hem de functie van rector toegewezen te wor
den 'tot instauratie ende bevorderinge der warer religie', 'dewile besonder die schole een rechte 
Reformatie van doen heeft' Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 205 Naar analogie 
werd de uitdrukking gebruikt voor rector Velthusius 
383 OA 306, fol 180, 10 juli 1581 De Gereformeerde Kerk noteert hem december 1581 op de le
denlijst als Mr Conraedt Jardon, der stede rectoer Zijn naam komt ook voor in de kerkmeesters
rekeningen van de Bovenkerk OA 1332, bijv op fol 107 v en 135 v 
384 Zowel het 'in goede fundamentalia ende goede zeden instrueren', als het vak logica dat hier
aan dienstbaar was, kwamen al in voor-reformatorische tijd voor. Onderwijsinstructie van de ma-

364 



neer meester Conraedt in 1584 overlijdt, wordt op 6 november 1584 Dr. Jo
hannes Lijckendorp de derde gereformeerde rector.'*^ 

Voor de oprichting van een gewestelijke Hogeschool was al in voor-reforma
torische tijd, in 1577, een besluit genomen. Het Kamper stadsbestuur had voor 
deze onderwijsinstelHng op 6 mei 1580 aan Deventer al wel 'die som van stiff-
tunge des collegium studiosorum binnen U.E. stad' toegestuurd^*', maar totale 
uitvoering van het besluit was nog achterwege gebleven. De kerkeraad van De
venter vraagt er in 1581 aandacht voor en koppelt daaraan tevens de oprichting 
van een goede bibliotheek en een provinciale gereformeerde drukkerij.'*' 

Ook de particuliere synode van januari 1587 dringt er bij ridderschap en ste
den met klem op aan 'dat het concept van den generalen seminario reipubl. et 
ecclesiae deser landtschap gemaeckt ende ingewilUget anno 1577, [...] mochte 
angerichtet worden'.'** Tevens vragen de kerken aandacht voor de oprichting 
'ex bonis ecclesiae' van een 'collegium honestarum virginum' in een van de 
drie hoofdsteden van het gewest, opdat daar 'in allerlei vroulicken consten 
muchten onderweesen worden' en 'dat aldaer oock behoorlicke onderrichtinge 
geschiede in religioons saecken'. 

Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld, dat de Gereformeerde 
Kerk te Kampen, samen met de andere kerken in dit gewest, terdege heeft be
seft dat, ter toerusting op wereldlijke en kerkelijke taken, er gereformeerde in
stellingen van lager en hoger onderwijs voor zowel mannelijke als vrouwelijke 
scholieren nodig waren. De kerken hebben er zich volledig voor ingezet. 

Hoewel de Gereformeerde Kerk van het stadsbestuur het toezicht op het ste
delijk onderwijs krijgt toevertrouwd en er 'nyet geleert en worden [mag] con
trarie der ReUgie', blijft er rooms-katholiek onderwijs bestaan. Meermalen 
spreken de Gereformeerde Kerken in het gewest zich uit tegen het 'der papis
ten en der papen school-houden'.'*' Nog in 1615 kondigt het Kamper stadsbe-

gistraat uit 1567 OA 306, fol. 187 r , Kolman, 'De Latijnse School', 190 Bij de reformatie van 
het onderwijs worden beiden gehandhaafd. Dat voor beoefening van gereformeerde theologie on
derricht in de logica noodzakelijk wordt geacht, spreekt de particuliere synode van juni 1596 na
drukkelijk uit in een Remonstrantie aan ridderschap en steden: De 'rectores trivialium scolarum' 
moeten aan de studenten met alleen theologie, maar ook 'precepta logica' onderwijzen. Het ker
kelijk schrijven wordt door de landdag op 23 oktober 1596 in behandeling genomen. 
385 OA 306, 180 v , 6 nov. 1584. Met Kerst 1584 staat zijn naam op de avondmaalslijst bijge
schreven 
386 OA 226, fol.261, 6 mei 1580. 
387 'Discours', 209, 210, 175. 
388 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 214. Inderdaad met grote klem, want 'Het 
waer oock seer nutt ende wilden volgents die remonstranten uwe E.E. [ ..] ampteshalven ver-
maent hebben [...] in goede achtinge te neemen' 
389 Zo de particuliere synode van mei 1593 en de particuliere synode van juli 1600 De laatste: 
'dat het placaet der Jesuijten schoole mooge in het werk gestelt werden'. Ada der Provinciale en 
Particuliere Synoden, V, 224, 248. Dit geheel conform generaal-synodaal besluit van 's-Graven-
hage 1586. Ada van de Nederlandsche Synoden, 640. 
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stuur een publicatie af tegen het zenden van kinderen naar Jezuïeten-scholen: 
'Alzoe schepenen ende raden in ervaeringe gekoemen, dat verscheyden burge
ren deser stadt sich onderstaen haere kynderen by de Jesuieten ende sunst bij 
anderen, die parthije van den vijandt holdende schicken, om bij denselven 
geinstrueert, onderweesen ende opgetoegen te worden [...] is besloeten, dat 
dieghene soe hier tegens hebben gedaen, daetelick bij den burgemeisteren in 
der tijt, den sulcks expresselick belastet ende bevoelen is, van stadstzweghen 
voer den gerichte dach gelecht solde worden, om daer nae tegens soedanige te 
procederen als behoeren sail.'"" 

2. Algemeen-christelijke regelgeving 

Uit het reeds meermalen genoemde schrijven van de plaatselijke predikan
ten op 12 april 1581 aan het stadsbestuur blijkt duidelijk, dat zij Kampen zien 
als een gereformeerde stad."' De kerk weet zich verantwoordelijk voor de sa
menleving. Met de andere kerken in het gewest spreekt de Gereformeerde 
Kerk van Kampen uit, dat bij de totstandkoming van een vernieuwde samenle
ving de burgerlijke overheid van Godswege een eigen taak heeft. De overheid 
wordt dan ook, 'professie doende van die gereformierde religie', 'ampteshal-
ven' vermaand."^ Zij draagt een speciale verantwoordelijkheid in zaken als 
zondagsheiliging, viering van zon- en feestdagen, openbaar vermaak, openba
re orde, huwelijk, besteding van geestelijke goederen en handhaving van de 
ware religie: 'tgeene dat Godts Woordt leert dat der overicheit, soo hooge als 
leege, in deser saecken te doen schuldich is, als nemptlich die handt daeran te-
slaen'."^ In het schrijven van april 1581 wordt op de magistraat concreet een 
beroep gedaan om mee te werken aan reformatie van het openbare leven: 'die 
wynckel ungodtlijcke herbergen moegen verhoeden worden'. De predikanten 
staan in elk geval sluiting voor in 'die tijdt van predicatie ende als die waeck-
clocke geluet is'. Ook dienen op zondag 'die byer ende tonnewaegens' geweerd 
te worden van de straten."'' 

390 OA 24, fol 58, 15 november 1615. 
391 'nae dat exempel van anderen gereformierde steden'; 'gelijck in [...] anderen gereformierden 
steden'. O A 2264. 
392 Particuliere synode van 16 januari 1587. Deze vergadering besluit ook de Acta van de genera
le synode van 's-Gravenhage 1586 met bijbehorende Acte van Leicester aan ridderschap en steden 
te presenteren Op dit kerkelijk initiatief volgt een positieve reactie. De kerkelijke acta worden 
door ridderschap en steden 'geconfirmeret'. Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 
211,212,216. 
393 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 211. 
394 Op overheidstoezicht inzake de zondagsheiliging wordt ook door de particuliere synode van 
mei 1593 aangedrongen- 'Die heyligunge des sondages behoort nha vermogen gevordert te wor-
denn, tott welcken eynde noodich sail wesen, dat die heeren magistraten door de dienaers in die 
respective aengesocht werden om alle ontheylinge mit der daet te weheren, insonderheytt onder 
predicatien alle koopen ende vercoopen, tappen ende met wagens te varen, schouspeelen ende der-
gelijcke dingen'. Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 224. 
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In hoeverre heeft de magistraat van Kampen aan dit verzoek om reformatie 
gehoor gegeven? Het antwoord op het schrijven van de predikanten is zeker 
met afwijzend te noemen. Het onderwijs zal worden gereformeerd. Het stads
bestuur zegt toe, dat over de sluitmgstijden van herbergen binnen de stad na
der beraad zal volgen. In ieder geval zullen de bier- en tonnewagens 's zondags 
van de straten blijven. Ook door-de-week mogen deze wagens niet in de buurt 
komen van kerkgebouwen waar erediensten gehouden worden. Er zullen gere
formeerde schoolmeesters, organisten en kosters worden benoemd. Door pro-
visoren"' worden de nog achtergebleven monniken van stadswege vermaand 
dat zij geen geheime samenkomsten mochten beleggen. De Cellebroeders die 
hun maatschappelijke taken blijven verrichten, krijgen aangezegd dat zij naar 
de Gereformeerde Kerk dienen te gaan. Hoewel ieder in zijn geweten wordt 
vrijgelaten, moet in het openbaar aan de superstitie van de vele feestdagen een 
einde komen. Kloostergebouwen zullen een andere bestemming krijgen, zoals 
dit ook in andere gereformeerde steden het geval is. In al deze toezeggingen 
toont het stadsbestuur zijn band met de Gereformeerde Kerk. 

Toch hebben de bepalingen die de zondagsheiliging raken en ook het verbod 
op volksspelen in en rond de kerkgebouwen weinig exclusief gereformeerds. 
Want dergelijke voorschriften worden zowel ver voor als ver na de overgang 
tot de Reformatie gegeven. Om enkele voorbeelden van tientallen jaren na 
deze overgang te noemen: Het stadsbestuur besluit op 7 oktober 1621 dat op 
zondag en op andere christlijke feest- en vastendagen geen handwerk mag 
worden uitgeoefend en dat er geen herbergbezoek, geen winkelexploitatie, 
geen markt etc. mag plaatsvinden nadat 's morgens voor de 'laatste reise ter 
predicatie' de klok heeft geluid.''' Eind zestiende, begin zeventiende eeuw 
vaardigt het stadsbestuur meerdere publicaties uit waardoor het verboden 
wordt met stenen, kloten of andere voorwerpen op kerkhoven en in de kerkge
bouwen te schieten. Ook verbiedt de magistraat in de kerken lawaai te maken: 
'Ghien rumoer oder onstuyer 't maeken mit spoelen, loepen, doppen ofte 't 
roepen in deser stadtz kercken to eeniger tijdt'. Een toevoeging als 'het sij dat-
ter predicatie geschiet offte nijet' spreekt voor zich.''' De magistraat verbiedt 
op 25 april 1619 om achter de Leeuwentoren, rond het Vleeshuis of elders op 
straat 'om geld te tuischen of te spelen'. Dit verbod wordt op 12 maart 1620 

395 Over de kloosters werden van stadswege provisoren aangesteld die jaarlijks controle op het 
beheer uitoefenden, bijv 'Den 23 juni anno 1582 sinnen uuyth bevel des Ers Raedts gewest in St. 
Birgittencloester dye [ ] provisoren omme guede rekenschap aff tho vorderen' Mede met het 
oog hierop vond in de loop van 1581 een inventarisatie der kloostergoederen plaats Daarnaast 
kregen de provisoren van het stadsbestuur ook het geestelijk toezicht op de kloosters opgedragen. 
Dit toezicht gaat door tot in 1592 de kloosters die dan nog bestaan, worden opgeheven 
396 OA243,fol 304; cf gelijksoortige publicaties op 13 dec 1612, OA 23, fol 267, 16 december 
1625, fol 305 Het begin van een van de twee jaarmarkten of de 'kermisse' blijft echter tot 1645 
vallen op de zondag na Pinksteren OA 23, 21 febr 1610, OA 27, 9 oktober 1645 
397 0A243,fol 157, 166, 171, 179 v , 180; te weten op 30dec 1593,4jan 1596,6febr 1597,9 
juh 1598, 1 okt. 1598, 9 nov. 1600 en 8 maart 1607. 
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herhaald.^'* Tegen dobbelspelen en mommerijen [= gemaskerde feesten] sa

men worden eind zestiende en begin zeventiende eeuw heel wat raadsverorde

ningen uitgevaardigd."' Dergelijke spelen komen in het begm van de zeven

tiende eeuw 'hoe langer hoe meerder' voor.'*"*' Uit al de genoemde voorschrif

ten kan echter niet de conclusie getrokken worden, dat in het Kampen waar de 
Gereformeerde Kerk de enige publiek erkende kerk is geworden een veel stren

gere sociale ethiek wordt doorgevoerd. Dergelijke voorschriften maken deel 
uit van een reeds lang bestaand, algemeen christelijk waardenpatroon. Al ver 
voor de Reformatie komen ze voor. In dit verband kan worden gewezen op het 
Digestum Vetus 1448-1478.'*°' Deze bron vermeldt allerlei bepalingen van het 
stadsbestuur die het normenen waardenpatroon van de late middeleeuwen 
weerspiegelen. De regels die de overheid daarin stelde, moesten soms krachtig 
worden afgedwongen. Wanneer de laatmiddeleeuwse regelgeving vergeleken 
wordt met die van na de Reformatie, dan valt in de eerstgenoemde zeker geen 
grotere mildheid op. De ethische voorschriften die het Digestum Vetus weer

geeft, zijn minstens zo streng als die van na de Reformatie.■'"^ De verzoeken die 

398 OA 243, fol 292, 295 
399 OA 243, fol 127 v , 131 v , 226 v Een verzoek van Enkhuizen aan Kampen tot het meewer 
ken aan een door de overheid aldaar georganiseerde loterij stuit daarentegen op geen verzet Tot 
steun van de bouw van het arme 'Leprozen, oude mannen en dolhuys' te Enkhuizen worden in 
Kampen plakkaten opgehangen en gelden ingezameld van 'een seer heerlijcke loterije daerinne te 
winnen sullen wesen veele chierlijcke ende costelijcke prijsen' Nanninga Uitterdijk, Regisier van 
Charlers en Bescheiden, 4070, 21 juli 1612 
400 OA 243 fol 274 v , 334 v 
401 De vergelijking betreft slechts een enkele bron die een periode omvat van niet meer dan dertig 
jaar Voor de hele late middeleeuwen zou uit andere bronnen nog meer vergelijkingsmateriaal ge

geven kunnen worden Ik volsta hier met het Digestum Velus 1448-1478, OA 8 en verwijs ook 
naar hoofdstuk 1, passim 
402 BIJ de nu volgende gegevens uit het Digestum Velus 1448-1478 wordt naast het folionummer 
ook het regestnummer uit de regestenlijst van K Schilder aangegeven Dit Digestum Velus ver

biedt het schieten bij kerkhoven OA 8, fol 19, regest 58, juli 1455 Burgers noch gasten mogen 
iets kopen of verkopen in kerken of op kerkhoven De helft van de boete van honderd schillingen 
IS voor degene die overtreders aanbrengt Fol 47, regest 308, 16 januari 1462 Tegen het houden 
van kwade herbergen en bordelen wordt door het stadsbestuur gewaarschuwd Fol 18, regest 47, 
18 juni 1455, fol 54, regest 366, idem voor eind 1455, met boetebepahng van 80 ponden en de 
kaak of met een steen om de hals de stad rondgeleid te worden, fol 21 v , regest 87, 1 juli 1485, 
fol 30 v , regest 175 Wie in overspel leven, moeten de stad binnen acht dagen verlaten of men zal 
hen op de kaak zetten Fol 21, regest 79, 9 dec 1455, nogmaals, met boetebepaling van 80 pon

den, fol 21 V , regest 85, voor 28 december 1455, idem op 28 december 1455, nu afgekondigd in 
de kerk met publicatie aan de kerk en raadhuisdeuren, fol 21 v , regest 86 Fol 32 en 32 v , re

gesten 184189, bevatten concrete gevallen uit 1459 uitlopend op de kaak, vlucht of verbanning, 
ook nog de volgende regesten 204, 206, 265, 286, 319, 357, 359, 369, 370, 497, 531, 545, 662, 670, 
685, 743 Schepenen en raden verbieden op 3 april 1454 iedereen om voortaan te dobbelen of zich 
met andere strafbare zaken in te laten Er zal op een en ander heimelijk worden gelet Fol 13, re

gest 1 Anderhalfjaar later volgt herhaling, nu met de toevoeging van 10 ponden boete voor ieder 
die op dobbelen betrapt wordt, fol 20, regest 69, 6 november 1455 Herhaling van dit verbod 
vindt nogmaals plaats in het najaar van 1457 en op 8 oktober 1460, fol 28 en 39 v , regest 156 en 
251 Regest 408 vermeldt, dat niemand aan de Welle (IJsselkade), onder de brug, aan de overkant 
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de Gereformeerde Kerk bij het stadbestuur voor een geordende samenleving 
indient, maken deel uit van het algemeen christelijk erfgoed en worden in die 
tijd als normaal beschouwd. Overtredingen worden vaak met billijkheid 
beoordeeld. Zo zijn in het Rechterlijk Archief tal van gevallen aan te wijzen, 
waaruit blijkt, dat men met handhaving van de norm genade voor recht liet 
gelden, al of niet op voorspraak van 'jufferen', gilden, meentelieden, fami
lieleden of andere burgers. Er wordt ook rekening gehouden met de leefom
standigheden van de overtreder, zoals bijvoorbeeld het kostwinnerschap 
('gratie van de poena als de bloeteHck van 't werck sijner handen leven 
moet') of een groot huisgezin ('met ses cleynen kinderkens'; 'hij der kynder 
kinderen winnebroot derven moet'), de leeftijd ('ut onervarene jonckheijt be-
gaen'; 'mede in anschouwe sijns hoogen olderdoems') of de mate van toere
keningsvatbaarheid ('want hij een cranck minsche van hoofde is')."*"' Dat 
binnen de stedelijke samenleving het constateren van een overtreding samen
hangt met een algemeen christelijk, en ook met een algemeen menselijk 
normbesef, wordt soms nadrukkelijk aangegeven: 'Dewijle hij sich tegen sij-
nen Vaeder ongebeerlicken gedragen ende denselven geslagen hefft, strijden
de sulx tegens alle natuijrlicke, godtlicke ende keijserlicke rechten, daerbij 
heylsaemelicken versyen is, dat de kynderen haere olderen nae behoeren res
pecteren, eeren en vresen sullen'.'"'^ Overigens komt ook de overtreder van 
deze fundamentele regel op voorspraak weer vrij. Ook het tegengaan van 
hoererij sprak toen in een geordende maatschappij vanzelf: 'Verscheyden 
hoerye [...] die [men] in een stadt van guede politie ende justitie nyet behoert 
ongestrafft te laten'.'*"' Inzake echtbreuk geldt hetzelfde: 'Wesende een sonde 
voer Godt ende die werelt, afgrijseUck die in een stadt van justitie nyet en 
kan ongestraffet gelaeten ende geduldet worden'.'*'" En wanneer begin zeven
tiende eeuw een drukker als Albert Leyphers wegens het drukken en verko
pen van godslasterlijke boeken uit de stad wordt verbannen, vindt dat zijn 
oorzaak evenmin in een drijven van de gereformeerde predikanten. Kerk en 
overheid gaan er zonder meer van uit, dat er in een christelijke samenleving 
geen ruimte is voor boeken die in strijd zijn met het algemene christelijke ge
loof."»' 

In het kader van een actief immigratiebeleid van de stedelijke overheid voor 
de 'nije draperie' vestigen zich in de loop van de jaren negentig tal van buiten-

of daaromtrent met dobbelstenen, bikkels of op een andere wijze mag spelen om geld. De aan
brenger krijgt de helft van de boete; fol. 58, tweede helft 1465. 
403 RA 2, fol. 209 V.-212; RA 3, fol. Iv., 3, 15. 
404 RA 3, fol. 3v., 26 aug. 1606. 
405 RA 3, 16v.,6jan. 1612. 
406 RA 3, 24 v., 13 juli 1614. Enkele jaren eerder was door het stadsbestuur een statuut 'van de 
egtbrekers' gearresteerd: 'Item dat oock alle ehebrekers, soe mannen als vrouwen oepenbaerlick 
op den caeck, sonder dat sie mit gelde sullen moegen affkoopen tot haerer oneeren ende schadael 
gestelt sullen worden'. OA 6, fol. 117; OA 23, fol. 162, 21 febr. 1608. 
407 RA 3, fol. 24. 
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landers in de stad. Zij zijn vooral afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Velen van hen treden niet toe tot de Gereformeerde Kerk.""* Het stadsbestuur 
biedt deze niet-gereformeerden een goede bestaansmogelijkheid aan, ze krij
gen financiële faciliteiten en op aantrekkelijke voorwaarden wordt hun het 
burgerschap verleend. Dit ruime wervingsbeleid maakt duidelijk, dat Kampen 
na de overgang tot de Reformatie maatschappelijk gezien een pluriforme sa
menleving is geweest. Al heette Kampen een gereformeerde stad en al had de 
Gereformeerde Kerk er het overwicht, voor tal van andersdenkenden was er 
goed te leven onder de van kracht zijnde algemeen-christelijke regelgeving. 

Binnen de stedelijke samenleving diende een regeling inzake huwelijksslui
ting te worden getroffen. Het huwelijk was immers niet meer zoals in de tijd 
van vóór de Reformatie een uitsluitend kerkelijke zaak."** Omdat 'de gheeste-
licke hoven cesseren ende de houwelicxsaecken bij de ordinaire magistraet' tot 
lichtvaardige besluiten aanleiding kunnen geven, achten de kerken in Overijs
sel het na de Reformatie nodig, dat aan de lagere en hogere overheden zal wor
den verzocht een algemene huwelijksordonnantie op te stellen. Ook dringen de 
Overijsselse kerken aan op de benoeming van een commissie die in allerlei ge
westelijke huwelijkszaken uitspraak zal kunnen doen. De kerken vinden advi
sering van kerkelijke zijde daarbij noodzakelijk. Zij beschouwen huwelijksza
ken als 'mixti juris divini et humani""", zodat 'die questien van houwelicksche 
saeken"" van polytische ende kerckraeden t' samen mogen gedecideerd wor-

408 Dit blijkt uit een vergelijking van de namen van de immigranten met de lidmatenlijst van de 
Gereformeerde Kerk over de jaren 1595-1601 Zie BIJLAGE XVI 
409 In 1559 nog vastgelegd in Winhoff's 'Landtrecht van Avenssel', IV, "Van Gestlicken Gerich
te"' 'Geysthc gericht hefft sijnen lop vor den officialen, bisschoppen unde pawest, daerunder ge-
horen [ ], voert geestlike saken, und die den selven sijn anklevende, als daer synt de saken belan
gende echtschap, brutschap, ebrekene, horen, item " Citaat naar de heruitgave verzorgd door 
J A de Chalmot Kampen 1782, 364 
410 Instructie particuliere synode april 1581 'Acta Overijsselse synode 1581', 170, 175, Acta van 
de Nederlandsche Synoden, 422 De kerken streven een generale huwelijkordemng na, voorbereid 
in de diverse gewesten Volgens de Overijsselse kerken dient de huwelijksordonnantie te worden 
geapprobeerd door de Generale Staten Aan Leicester verzoekt ook de generale synode 's Graven-
hage 1586 om opstelling van 'une ordonnance generale' De ordonnantie diende te worden opge
steld 'avec l'advis des Ministns, eo quod materia matrimomi sit mixti juris divini et humani' In 
de door de generale synode ingestelde kerkelijke adviescommissie neemt voor Overijssel zitting 
Hermannus Weferding, predikant te Zwolle Acta van de Nederlandsche Synoden, 642 De parti
culiere synode van juni 1587 zet zich eveneens voor 'een algemiene houhcksordeninge' in Acta 
der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 217 Dat van kerkelijke zijde aan huwelijkszaken een 
gemengd karakter wordt toegeschreven, blijkt ook uit een in 1582 te Deventer uitgevaardigde or
donnantie op het huwelijk Deze ordonnantie spreekt van 'den hill. ehestantt beyde na Gotthke 
und werltlike rechten' De orde baseert zich op 'datt uthgedruckte woerth Godts, die weth der na
tueren und gemeene rechten' Zeylstra, 'De Deventer Ordonnantie op het huwelijk van 1582', 40, 
41 
411 Allerlei huwelijkskwesties houden vanaf het eerste begin het gewestelijk kerkverband bezig. 
Het trouwen van gemeenteleden met 'papisten', het samenwonen zonder voorgaande ordelijke 
verbintenis, gevallen van bloedschande, geheime huwelijken als van Johan Henricksz en Swaent-
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den'. Dit laatste voorstel wordt echter door ridderschap en steden nog in 1596 
'geheel affgeslaegen'."'^ In 1603 wordt een algemene, burgerlijke huwelijksor-
dening in het gewest van kracht. Deze Ordinnantie op den Houwelyeken Staet, 
in den Lande van Overijssel wordt in opdracht van de gewestelijke staten in 
druk uitgegeven. Te Kampen is men er goed mee op de hoogte."" 

Inmiddels was in de stad rond huwelijkssluitmg en kerkelijke inzegening al 
enige duidelijkheid geschapen. In verband met de bestaande diversiteit van re
ligie onder de burgers had het stadsbestuur op 14 april 1583 naast het kerkelijk 
huwelijk de mogelijkheid van het burgerlijk huwelijk geschapen. Ieder die in 
het huwelijk wilde treden, diende dat óf tevoren in de kerk te laten afkondigen 
en zich door de predikant in het huwelijk te laten verbinden"'", 'ofte sullen sich 
den burgermeysters in der tijdt angeven om van deser stadtz loyve [bordes] af-
fgelezen te worden ende daernae sullen sie weder bij den burgermeysters er-
schijnen ende bekennen dat sie echteluyden sijne'. Deze pubhcatie werd op 16 
oktober 1586 herhaald, nu voorzien van een strafbepaling van 25 pond bij ge
constateerde overtreding."" Een derde mogelijkheid was er niet. Wilden 
rooms-katholieken of dopers kerkelijk trouwen, dan was hun dit alleen toege
staan in erediensten uitgaande van de Gereformeerde Kerk, de enige publiek 
erkende. Waren ze echter niet bereid hun huwelijk in de Gereformeerde Kerk 
te laten bevestigen, dan stond hun vanaf 1583 dus de mogelijkeid van het bur
gerlijk huwelijk open. In het geheim gesloten kerkelijke huwelijken bleven on-
gen ter Borchart uit Kampen en dat van Claes Gerrytsz. en zijn vrouw, eveneens uit Kampen 
'Acta Overijsselse synode 1580', 78, 79, 'Acta Overijsselse synode 1581', 170, Acta der Provincia
le en Particuliere Synoden, IV, 16; V, 194 
412 Brief van 18 oktober 1596 door predikanten en ouderlingen, geschreven namens de particu
liere synode van Kampen 11 juni 1596 aan de landdag, bevattend een aantal gravamina, behan
deld op de vergadering van ridderschap en steden 23 oktober 1596 Behalve de gemengde commis
sie voor huwelijkszaken wordt door de kerken in het gewest in dit schrijven opnieuw aangedron
gen op een 'allgemeine perfecte houwelic-ordemnghe' Tevens worden er straffen gevraagd op 
'hoerene, overspel ende bloedschande' en wordt er gevraagd om een bepaling in welke graad men 
mag trouwen NA, Fam Arch VII, map 26 
413 Statenbesluit van 13 juni 1603 De regehng wordt gedrukt te Deventer bij J E Cloppenborch. 
Reitsma, Centrifugal and centripetal forces, 289, deelt mee dat een copie van de Ordonnantie aan
wezig IS in de Atheneum Bibliotheek in Deventer Een afschrift trof ik ook te Kampen aan in het 
Digeslum Novum, OA 243, fol 213-222. In de praktijk heeft het stadsbestuur met deze Or
donnantie gewerkt en naar aanleiding van een concrete huwelijkskwestie heeft de magistraat in 
een officiële bekendmaking aan de burgerij haar rechtsgeldigheid nadrukkelijk aangegeven 'Naer 
Ordonnantie van Ridderschap ende Steden deser Landtschap op eenen algemeenen landtdach 
bynnen der stadt Swolle op den 13 juni anno 1603 gearrestiert ende besloeten' OA 243, fol 322, 
29 februari 1625 
414 Begin zeventiende eeuw hadden de predikanten en enkele ouderlingen iedere vrijdagmorgen 
voor kerkelijke huwelijksinschrijving speciaal zitting Het stadsbestuur maakte dit per publicatie aan 
de burgerij bekend OA 243, 10 juli 1608 Door de kerkeraad werd hiervoor een register aangelegd, 
het 'boock daerin die eeluyden die geproclameert worden aengetekent staen' Zinsnede uit een af
schrift van een brief van Johannes Scotlerus aan het stadsbestuur te Kampen, 8 maart 1620 Biblio
theek van de Remonstrantsche Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, inventarisnummer 1767 
415 OA 243, fol 99 v., 14 april 1583, fol. 108, 16 oktober 1586. 
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wettig en strafbaar. Al vonden de Gereformeerde Kerken goed overheidstoe
zicht noodzakelijk"'', te Kampen was van gereformeerde trouwdwang voor 
rooms-katholieken en dopers tot m het begin van de zeventiende eeuw geen 
sprake. Enkele decennia later, in 1625, kondigde het stadsbestuur een or
donnantie af op het trouwen der 'mennonieten' waarin dezen wel verplicht 
werden zich bij de gereformeerde kerkeraad te laten registreren en in de Ge
reformeerde Kerk te trouwen. De ordonnantie werd gevolgd door een boete
bepaling van 100 oude schilden. Deze trouwdwang was echter niet gericht te
gen de dopers op zich, noch tegen hun godsdienstige samenkomsten als zoda
nig. De maatregel was het directe gevolg van het feit dat er in doperse samen
komsten huwelijkssluiting tussen bloedverwanten had plaatsgevonden.'"' 
Volgens de magistraat ging een dergelijk huwelijk in tegen alle goddelijke, 
kerkelijke en wereldlijke wetten. Door het verplicht trouwen in de enige pu
bliek erkende kerk wilde de overheid het huwen in verboden graad voorko
men.""* 

In de praktijk werd in diverse huwelijkskwesties door het stadsbestuur pas 
een besluit genomen, nadat eerst advies van kerkelijke zijde is ingewonnen. Zo 
werd in 1610 een huwelijk om overspel en 'malitieuse desertie gedissolveerd', 
nadat de magistraat had kennis genomen van 'die resolutie deser angaende op 
lestgeholden synodale vergaderinge binnen Vollenhove genoemen, als oock 
het advys van de kerckenraedt selver'."" 

3. Einde van het kloosterleven 

Stelde Reitsma voor het platteland vast, dat de gereformeerden hun ideaal 
inzake het beheer van de geestelijke goederen nooit hebben kunnen verwezen
lijken"^", ook voor de stad Kampen gaat dit op. In 1581 hebben de kerken in dit 

416 De particuliere synode van mei 1594 verzocht, dat magisraten, ridderschap en steden van het 
gewest 'remedieren' zullen 'veelerley abusen ende misbruycken voervallen in matnmoniaell ende 
houwelixe saecken, als dat sommige die proclamatien laten gaen ende niet trouwen, sommige bij 
papen trouwen, sommige in hoerenje blijven sitten, ende also groote onordeninghe, dienende tot 
verweckinge des toorns Godes aver landen en steden, errijssen' Ada der Provinciale en Particu
liere Synoden, V, 228, 229 
417 De ordonnantie wordt gepubliceerd op 29 februari 1625 O A 243, f ol 322 Het stadsbestuur 
had vernomen, dat er onder 'die van de gesintheit der mennonisten groete ende graeve abuse in 't 
hylicken ende trouwen begaen' waren, 'als nempthck dat eemge persoenen van den voerscreven 
gesintheit alleenlijck in haere tsaemencompste ende conventiculen tsamengegeven, gecopuliert 
ende als echteluyden tsamen zijn levende, dewelcke nochtans vermitz deselve malcanderen soe nae 
in den bloede verwant zijnen, [wat] nyet en behoerden' 
418 Het was een maatregel bedoeld om 'voerder quaet ende disordre voor tho comen ende soe 
veel doenlicken the weeren' OA 243, fol 322 
419 OA 23, fol 194, raadsresolutie 30 oktober 1610. 
420 'The Overijssel States never obtained the supervisory control over these incomes in the way 
which had been envisioned by the Gereformeerden in 1587' 'For the most part, the Gereformeer
den never saw their ideal with respect to the administration of the vicar, chantry, and monastery 

372 



gewest bij de landdag de instelling van een geestelijke rekenkamer bepleit Als 
reactie hierop heeft de landdag enkel besloten tot een inventarisatie van de op 
het platteland aanwezige kerkelijke goederen over te gaan Dit besluit heeft 
het Kamper stadsbestuur ook voor het eigen rechtsgebied van toepassing ver
klaard Zo vindt er voor eind 1582 in de stad een inventarisatie van de kloos
ters plaats ''̂ ' 

In 1587 maken de kerken de overheid kenbaar, dat naar kerkelijk inzicht de 
administratie en het beheer van de geestelijke goederen aan een gemengde 
commissie dienen te worden toevertrouwd 'Belangende die personen, het 
blijckt genoech ex praemissis, dat die kercke selvest tot allen tijden het bewint 
der kerckelicken goederen gehadt heeft ende derhalven weder deselve in han
den behoort gestelt te worden, alsoo nochtans, dat die ovencheit, professie 
doende van die Gereformierde religie, behoirhcke opsicht neffens die perso
nen, daertoe van der kercken gecommittiert, daerover neemen ende alles goe
de notitie hebben ' De synode voert - onder gebruikmaking van Schrift, cano
niek en civiel recht - een reeks van argumenten aan voor het recht der kerken 
op het eigendom en beheer hebben van de kerkelijke goederen. Minstens een 
gemengde commissie is volgens de kerken nodig, omdat 'die hooge offt die 
leege ovencheden deselve bij olden tijden der kercken gegeeven goederen in 
pnvatos vel seculares usus converteren, velemin als verbeurde confisqueren 
mach' En 'dat die goederen, voormaels der kercken gegeven ende nu lange 
tijdt bij den papisten t' onrechte beseeten ende misbruickt, denselven uit den 
handen genomen ende der kercken, die se de jure toecomen, wederom toege-
stelt worden' Dit kerkelijk ideaal is te Kampen niet verwezenlijkt Kerkelijke 
afgevaardigden krijgen er geen deel aan de administratie en het beheer van 
kerken, kloosters, vicarieen en memonen of geestelijke broederschappen Dat 
in een publicatie van 28 maart, direct na de beeldenstorm, van stadswege ge
last wordt alle weggenomen kerkgoederen nergens anders dan op het raadhuis 
te bezorgen, wijst al in die richting Het stadsbestuur legt inventarisatie, admi
nistratie, beheer en visitatie"^^ in handen van stedelijke functionarissen Ont
vanger Adam Caldenbach in 1587 en de vier Gecommitteerden tot de Eccle-
siastique Goederen in 1592 (twee uit de raad en twee uit de gezworen gemeen-

incomes realized' Reitsma, Certrifugal and centripetal forces', 290, zie ook Acta der Provinciale 
en Particuliere Synoden, V, 209 215 
421 De landdag werd verzocht er voor te zorgen dat men 'die ghiestelicke guederen bij een reken 
kamer administrere ende der kercken dieneren daervan onderholt geven', waarop besloten werd, 
over te gaan tot inventarisatie van deze goederen, 'omme voortz deselve te doen gebruycken tot 
Godtlicken dienst' O A 2517, 328, 13 april 1581 Het besluit van de landdag heeft het Kamper 
stadsbestuur blijkens de inventarisatie van kloosters voor het eigen rechtsgebied toegepast O A 
1920 Band, houdende opgave van eigendommen en renten door het convent te Brunnepe, het Bo 
venconvent, het Brigittenconvent, de Cellebroeders, de Cellezusters en het Agnietencon 
vent 1582, OA 455, a o p 'Item den Ie julii betaelt uth bevel des E Raedts Mr Engbert Bis 
schop op 't maeken van 't Register der cloesterguederen 7 h p ' 
422 Zo gaan op 24 februari 1585 'gedeputeerden des E Raedes ende van die geswoerner gemeen 
te' een zestal 'cloesters besichtighen' OA 458, reyse en boedeloon 
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te) verrichten hun werk in opdracht van het stadsbestuur en zij zijn aan de ma
gistraat ook verantwoording schuldig/" Van kerkelijk beheer der geestelijke 
goederen is geen sprake. 

Zonder het historisch-juridisch verloop van de zaak der geestelijke goede
ren tot in details verder te volgen, kan op grond van reeds eerder vermelde ge
gevens worden gesteld, dat de magistraat voor aanwending van deze goederen 
ad pios usus zeker open staat. Te wijzen valt onder meer op de vermelde uit
betaling uit de geestelijke goederen van predikantstraktementen, de onkosten
vergoeding voor de studie van een kind van de zieke predikant Jodocus Goic-
kerus en de uitkering aan het gezin van deze predikant na diens overlijden. 
Verder de uitkering aan armen, betaling van de weesvader Joachim Messen
maker uit de H. Kruismemorie en uit de huuropbrengst van het Brigittencon-
vent, besteding van gelden van de H. Sacramentsmemorie aan de weeskinde
ren, het onderbrengen van armen en zieken in kloostergebouwen en het on
derdak verlenen van weeskinderen m het Cellebroedersconvent. Kerk en 
stadsbestuur bevinden zich hierin op dezelfde lijn. De geestelijke goederen 
dienen te worden aangewend ten bate van de Gereformeerde Kerk, het onder
wijs en de armenzorg. 

Ook de conventualen die eind jaren tachtig nog in diverse kloosters zijn ach
tergebleven, krijgen van stadswege taken ad pios usus opgedragen, zoals reeds 
werd vermeld in het onderdeel over de armenzorg. Conventualen uit het Bri-
gittenklooster, het Agnietenconvent, het Michiels- en Brunneperklooster wor
den door het stadsbestuur belast met de verzorging van een aantal armen en de 
Cellebroeders en Cellezusters blijven na de Reformatie voorlopig nog door
gaan met de verpleging van (pest)zieken en het begraven van gestorvenen. 

In de loop van de jaren tachtig wordt overgegaan tot het afbreken en verko
pen van een aantal kloostergebouwen.'*^" Een belangrijk argument voor de af
braak van kloosters die buiten de stad zijn gelegen, is volgens een uitspraak 
van de landdag begin 1581, dat deze gebouwen als schuilplaats voor de vijand 
dienst kunnen doen. Ze zijn 'den vianden grote propugnacula'. De landdag 
van 18 januari 1581 neemt dan ook het besluit deze gebouwen - voor Kampen 
gaat het om het St. Michielsklooster op den Oort en het St. Johannes Baptis-
taklooster te Brunnepe - af te laten breken. De afbraakmatenalen zullen 
stadseigendom worden, maar de stad moet hiervoor de conventualen nieuwe 
huisvesting binnen de stad aanbieden."" Van het St. Michielsklooster worden 

423 Controle op het financiële beleid door een deputatie van de raad' 'Als gedeputeerde die 
ghiestlicke guederen overslogen [inspecteerden] ende die rekenschappen van zalige Gheert Frese 
(betreffende die Sonnenberger guederen) visiteerden' OA 461, 7 april 1588 De goederen van het 
Karthuizerklooster Sonnenberch te IJsselmuiden werden aanvankelijk beheerd door een afzon
derlijk administrateur die echter ook van stadswege op het gevoerde beleid gecontroleerd werd. 
424 Reeds in 1580 is er sprake van de verkoop van drie kloosters. 'Item betaelt Jan Willemsz van 
omtrent 120 publicatien van die vercopinge der drie kloesteren gedruct te hebben' OA 453, a o.p. 
425 OA2517, 294, 18 januari 1581. 
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februari 1581 door de magistraat afbraakmaterialen te koop aangeboden."^' In 
1587 worden door de stad 100.000 stenen verkocht aan Hasselt.''" Hoewel niet 
meer intact, bestaat het Michielsklooster nog in 1589, want wanneer het stads
bestuur in dat jaar aan de conventualen van dit klooster opdracht geeft om te 
zorgen voor blinde Henricken en voor de warme maaltijd van Berent de Jonge 
en Henrick Muller, krijgen de laatsten de mededeling dat zij zich hiervoor 
'vervoegen souden in St. Michielscloester'.'•^^ Uit een raadsbesluit van 8 janua
ri 1611 blijkt, dat de zusters reeds geruime tijd het St. Michielsklooster verla
ten hebben en een pand op de Burgwal bewonen."* '̂ De conventualen van het 
St. Johannes Baptistaklooster te Brunnepe wonen in 1581 reeds jaren binnnen 
de stad. Na uitzetting van de Minderbroeders in 1579 waren ze in het leeggeko
men klooster getrokken. Daarvoor verbleven ze echter al een aantal jaren in 
het St. Annaklooster van de Cellezusters. Een resolutie van het stadsbestuur 
van 14 september 1579 licht hierover in: Aan 'die jofferen offte conventualen 
van Bronnope' verblijvend in het Minderbroederklooster, wordt toegezegd 
'dat het cloester van die Cellesusteren alhier binnen desser stadt, daer sich die 
voernoemde conventualen etliche jaeren verholden hebben, sal blijven staen 
onverhuyrt ende onverloofft, opdat bij verloop van tijden die voergenoemde 
conventualen tot allen tijden onbecroent [zonder beklag in rechte] van imant 
daer wederom moeghen intrecken tot behorlicke pension'."'" Het dus reeds ja
renlang leegstaande klooster te Brunnepe kon als welkome huisvesting voor de 
vijand dienen. Kloosterafbraak is zeker niet altijd een gevolg van de Reforma
tie te noemen."" Het door de gewestelijke overheid genoemde strategische mo
tief mag niet worden veronachtzaamd. Tegen kloostervernieling door particu-
Here burgers treedt de stad op. Zo vindt op 27 januari 1581 de volgende publi
catie plaats: 'Voerts laten scepenen ende raad weten ende gebieden dat nymant 
eetwes houwen, breken, vernielen, wechnemen, noch eenige schade doen en 
sail an boomen oder gewas, noch an getimmer, holtwerck, ijserwerck, steen-
werck ofte eetwes anders van den cloesteren to Bronnope ende upten Oert; 
ofte hoer Ersamen willen sulcks holden voer diverie ende daervoer straffen'."" 

De Karthuizers van het bij IJsselmuiden gelegen klooster Sonnenberch zijn 
bij de invoering van de Reformatie naar elders vertrokken. Een deel van de 
burgers is maart en april 1580 de stad uitgetrokken om dit convent te plunde-

426 OA 243, fol. 84. 
427 OA 460, a o.p. 
428 OA 23, fol 2, 17 mei 1589; fol 3, 14 februari 1590. 
429 O A 23, fol 198v 
430 OA 226, fol 238, 239. 
431 Herhaald besluit tot afbraak ver voor de stad overging tot de Reformatie, onderstreept dit. 
In 1495 werd na indiening van een rekest een besluit tot afbraak ingetrokken. OA 2299, 2 april 
1495 Onder oorlogsomstandigheden werd op 7 maart 1522 opnieuw tot afbraak van het Brunne-
per klooster besloten. OA 22, fol 54. Wegens het eindigen van de oorlog werd dit besluit toen 
evenmin uitgevoerd. 
432 OA 243, 81 r., 27 januari 1581. 
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ren. De monniken zijn toen gevlucht of ze zijn verdreven/" Het gebouwen
complex wordt, met inbegrip van de kapel, met de grond gelijk gemaakt. Dat 
dit door particuliere burgers is gedaan, lijkt niet waarschijnlijk. De rooms-ka-
thoheke procurator van het convent. Gillis Kerckhoff, wijst in een brief van 
1592 aan de Spaanse stadhouder Francisco Verdugo het stadsbestuur als 
hoofdverantwoordelijke voor de verwoesting aan.'"" De magistraat verzoekt 
juli 1580 aan Oranje om als eerste gegadigde voor de gebouwen in aanmerking 
te mogen komen."" Kennelijk is dit verzoek ingewilligd, want op bevel van de 
magistraat wordt op 7 oktober 1580 uitbetaling gedaan aan een aantal solda
ten die 'der Carthusers boecken hebben helpen halen ende in die stadt bren
gen'."^' Materialen van het klooster worden april 1581 samen met die van de 
conventen Brunnepe en Michiel ten behoeve van de stad verkocht. Ook wor
den er stenen en grafzerken van de Karthuizers gebruikt voor ophoging van de 
Bovenkerk."" Tegen soldaten die eigenmachtig materialen uit het klooster 
proberen weg te halen, treedt de stadswacht op."^^ Vanaf 1 juli 1581 worden de 
goederen van het Karthuizerklooster in opdracht en tot nut van de stad be
heerd door een zekere Arent Henricksz."^' Bij besluit van 18 december 1591 
wordt uit de opbrengst van de Karthuizer goederen onder meer aan de Celle-
broeders alimentatie uitgekeerd.""" 

Conventualen die hun klooster hebben moeten verlaten, behoren volgens 
een landdagbesluit van 27 maart 1581 van stadwege alimentatie te ontvan
gen.""' Bij raadsbesluit van 21 februari 1592 wordt binnen de stad een generale 
alimentatieregeling van kracht, te bekostigen uit de geestelijke goederen.""^ Dit 
is in overeenstemming met wat de Gereformeerde Kerken in het gewest reeds 
jaren voorstaan. De particuliere synode gaf immers al in januari 1587 aan de 
gewestelijke overheden te kennen, dat de in de kloosters achtergebleven con-

433 Een schrijven van de magistraat aan Oranje op 14 juli 1580 stelt 'den voerscreven Carthuy 
sers monnicken (die nu onlangs daer uth vertoegen sinnen)' OA 226, fol 283 
434 'derselver stadt Campen sich onderstanden, dat voerscreven convent tho verwoesten, alle 
matenalia van holt, stien, iserwerck ende anders oeres gefallens thot sich tho trecken' Het betref
fende stuk behelst een met redenen omkleed verzoek aan de stadhouder om de kloostergoederen 
op de stad Kampen te verhalen GA-KK 431-g, 8 april 1592 
435 De stad draagt de volgende motieven voor toewijzing van de goederen aan Het convent is 1. 
met toestemming van het stadsbestuur gebouwd, 2 door Kamper burgers, 3 met inkomsten van 
stadsburgers gefundeerd, 4 heeft altijd stadsbescherming genoten 5 De monniken maakten van 
stedelijke faciliteiten gebruik alsof het stadsburgers waren OA 226, fol. 283, brief van de stad 
aan de prins van Oranje, 14 juli 1580 
436 De 'etlicke soldaten' ontvangen samen 2 h p en 2 st , terwijl de voerman een heel herenpond 
wordt uitbetaald OA 453, a o.p , 7 oktober 1580 
437 Zie 303 van dit hoofdstuk 
438 De wacht ontvangt hiervoor in 1581 een beloning Voor de IJsselbrug hadden ze drie soldaten 
'etlick iserwerck (uth het cloester van den Sonnenberch gehaelt) affgenomen OA 454, a o p. 
439 O 226, fol 321, 1 juh 1581. 
440 Zie 355 van dit hoofdstuk 
441 0 2517, 321, 27 maart 1581. 
442 OA 23, 8 v., 21 februari 1592: 'allen den begijnen sal alimentatie toe leggen'. 

376 



ventualen 'dewelcke olt ende bedaecht sijnde, geen eigen patrimonien hebben 
om daervan te leeven noch sich weten met andere middelen te erneeren [...] ad 
vitam gealimentiert [dienen] t' worden'. Volgens de kerken behoort rekening 
te worden gehouden met de bijbelse regel 'qui non laborat, non manducet; 2 
Thess. 3.10'. De kerken halen tevens het canonieke recht aan: 'Propter offi
cium datur beneficium'.''^^ Het eerder opgestelde Deventer 'Discours' van 
1581 geeft aan, dat binnen de Gereformeerde Kerken in het gewest toepassing 
van deze regel vanaf het begin als wezenlijk is beschouwd.''^ 

De generale alimentatieregeling van 21 februari 1592 hangt samen met het 
tegelijkertijd genomen besluit tot opheffing van de nog bestaande kloostercor-
poraties. Tevens wordt bepaald, 'dat men die guederen van allen den cloeste-
ren ende anderen ghiestlicken sal laten komen onder eenen ontfanck van seke-
ren Gedeputeerden die bij den raedt daertoe gecommitteert sullen worden'. 
Het besluit tot opheffing werd voorafgegaan door een raadspublicatie van 20 
januari 1592 waarin de burgerij geadviseerd werd om verder geen transacties 
met de conventen aan te gaan, daar aan opheffing van de kloosters werd ge
dacht."^' Het stadsbestuur verleent de conventualen ahmentatie"^* en neemt 
door middel van gecommitteerden het beheer op zich, zowel van de klooster
goederen als van de overige geestelijke goederen. 

Een aantal binnen de stad gelegen kloostergebouwen wordt tijdens de voort
durende oorlog ingericht tot militair hospitaal.""' Wat de diverse kloostercor-
poraties afzonderlijk betreft: De goederen van het Cellebroedersklooster blij
ven nog tot 1586 door de pater van de Cellebroeders beheerd, waarna het ge
bouw tot Weeshuis wordt ingericht. Van de Cellezusters kan tot in 1582 activi
teit in kloosterverband vastgesteld worden. In het Agnesconvent op de Vloed-
dijk bevinden zich in 1590 nog enkele nonnen aan wie opgedragen wordt om 
voor een aantal personen kost en inwoning te verzorgen.""* Uit dit convent zijn 
op 20 december 1600 nog twee hoogbejaarde zusters in leven. Voor alimenta
tie en huishuur krijgt ieder van hen jaarlijks het niet geringe bedrag van 100 

443 Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 214. 
444 'Daerneven sint dese gueder niet gegeven denn fuilenn ledichgengerenn, die geen nut noch ar-
beit dair voir gedaen hebben, sender alleen dennen, die der kercken gedient oftt een ampt tot wal-
fartt der gememten bedienden, daerheer dese Regula unnder den Canonistenn entstandenn. Prop
ter officium datur beneficium Item qui non laborat non manducet' 'Discours', 172, 173 Deze 
visie wordt verderop in het stuk, p. 212, nader uitgewerkt' 'Die geene soe jong unnd sterck sijnn, 
unnd tott ennich handtwerck tho lehrenn offte dutch andere ehrlicke middelen sich selvest tho er-
nerenn geschickett werenn, solmen dair tho befurderenn, unnd holdenn, unnd nijmantz under 
oir, sie sijndt mans offt frouwen personenn, die wat nuttes doen konnenn, ledich tho gaen, gesta-
denn'. 
445 OA 243, 86 v.; OA 23, 21 februari 1592, 8 v 
446 Een jaarlijkse uitkering in 1598 van 40 g voor iedere conventuaal van Michiels-, Brigitten- en 
Agnietenklooster. OA 23, fol 66 r 
447 Veel soldaten die in gasthuizen en kloosters worden verpleegd, zijn zwaar gewond. Alleen al 
in 1586 worden 41 graven gedolven voor gestorven soldaten. OA 459, a o.p. 
448 Voor de gegevens van het Cellebroedersklooster, het Cellezustersconvent en het convent St. 
Agnes: 352-354 van dit hoofdstuk. 
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Carolusgulden uitgekeerd. Het standpunt van de raad ten aanzien van beide 
zusters is, dat zij 'in desen hoeren hoegen olderdoem ghien gebreck moegen 
lijden'.''^' Ook de nonnen van het Brigittenconvent Mariencamp krijgen eind 
jaren tachtig een taak in de armenverzorging toegewezen.'"'' Een raadsdeputa-
tie inventariseert op 19 januari 1588 'allen des voerscreven convents muebele 
guederen'. Aansluitend hebben op 27 april schepenen en raad 'het getimmer 
van 't monnickencloester toe S.-Brigitten mitt die kercke aldaer besichtiget' en 
wordt op 9 april aan boekdrukker Berendt Petersz. uitbetaling gedaan, omdat 
'hij etlicke publicatien gedrucket heft van vercopinge der kercke ende monnic-
kenwooninge van Sanct Brigitten'. Nog voor eind 1588 worden er karrevrach-
ten 'steenmotts gehaelt [...] uuth het cloester ende 't selve gebracht bij den 
Wiltfanck daer die wech mede gemaeckt worde'.'"' Het kerkgebouw is voor 
1598 afgebroken, want op de kaart van P. Wtenwael uit dat jaar komt het niet 
meer voor. In het Register van stedelijke ambtenaren worden voor de kerk van 
dit convent voor het laatst kerkmeesters vermeld in 1589."" Maar nog bijna 35 
jaar nadat de materialen waren gebruikt voor wegverharding, komt er nog stil
le zielszorg onder het rooms-katholieke deel van de burgerij voor door een 
monnik uit het voormalige dubbelklooster."" Door de magistraat wordt ook 
een zekere pater Paulus Johannes van het Brigittenconvent gewaarschuwd 
'dat hij sich onthelden sal van crancken te besoeken ende van alle exercitie sij-
ner religie'.''^'' In 1600 leven nog vier conventualen 'jofferen des Bovencon-
vents'."" Deze begijnen, die uiterlijk 27 november 1593 het begijnenhuis had
den verlaten, ontvangen alimentatiegelden en huishuur.'*^* 

Een belangrijke vraag is of met de overgang van Kampen tot de Reformatie 
een bloeiend kloosterleven zijn einde vond of dat er al voor die tijd een terug
gang merkbaar was. Voor de beantwoording van deze vraag is de bezettings
graad van de diverse kloosters een belangrijk gegeven. Van een aantal kloos
ters is de maximale bezetting, die reglementair vastlag, te achterhalen. Zelfs is 
voor verschillende conventen een vergelijking van de werkelijke met de maxi
maal toegestane bezetting mogelijk. Hulpmiddel daarbij zijn onder meer de 

449 OA 23, fol 115, 20 december 1600 
450 Zie 352 van dit hoofdstuk 
451 OA460, 19 januari 1588, OA461, 9apri! 1588, 27 april 1588, 25 november 1588, reysen ende 
bodeloen en a o p 
452 OA 306 De inkomsten van de kerk houden een pieuze bestemming. In de rekeningen van 
Caldenbach over 1590 komt een post 'Incompsten van Brigittenkercke' voor, later geworden tot 
een onderdeel in de rekeningen van de geestelijke goederen 
453 'Campis residere [ ] senex Brigitlanus', in 'Descriptie in quo nunc est rehgio catholica in 
confoederatis belgn-provinciis anno 1622', AAU20, 377 
454 OA 23, fol. 98 r., 15 mei 1599 
455 OA 23, fol 106 v , 107 r., 4 maart 1600. 
456 Uiterlijk op 27 november 1593, want dan wordt in hun convent de Bovenmunt gevestigd 
Grooten, Niet aan kloostergeloften en regel gebonden gemeenschappen van devote vrouwen te 
Kampen, 15. 
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bewaard gebleven inventarislijsten van kloostergoederen die bij het overgaan 
tot de Reformatie van diverse kloosters gemaakt zijn. Voor de meeste kloos
ters bevatten deze lijsten namelijk ook gegevens over het aantal toen aanwezi
ge conventualen.''" Van enkele kloosters is echter slechts globaal iets over de 
bezettingsgraad bekend. 

Het aantal Minderbroeders was in de loop van de jaren zestig en zeventig al 
sterk verminderd. Ruim voor het overgaan van de stad tot de Reformatie 
klaagde de gardiaan van het klooster herhaalde malen over onderbezetting van 
zijn convent. Door deze onderbezetting raakte het convent in problemen. We
gens gebrek aan mankracht kon er volgens de gardiaan geen broeder naar 
Hasselt worden gezonden om er te preken.''^* Reeds eind 1579 werden deze 
kloosterlingen uit de stad verdreven. 

Het Karthuizerklooster was gedurende de gehele 16de eeuw al onderbezet. 
Dit convent is zelfs nooit op sterkte geweest. Al in 1515 moest aan een verde
ling van de communiteit over Karthuizerkloosters elders worden gedacht. 
Door een tekort aan bewoners kwijnde het huis en werd het gaande houden 
van koorgebed en monachale dagorde bemoeilijkt. Om het huis te helpen be
volken, hadden andere conventen vaak krachten afgestaan."" In 1572, nog 
voor de belegering van Kampen door graaf Van den Berg, verzochten de Kar-
thuizers voor hun vee gebruik te mogen maken van de stadsmeenten (= wei
den). Ze wezen er daarbij op, dat de instelling nogal wat arme leden had te ver
zorgen."*" 

De Cellebroeders kregen toestemming om een klooster in te richten voor 
maximaal zes of zeven broeders. Het kleine convent was bij de overgang tot de 
Reformatie nog op volle sterkte, maar financieel was de toestand toen weinig 
florissant."" 

457 BIJ gebruikmaking van de gegevens uit de inventarislijst dient wel rekening te worden gehou
den met het volgende (1), dat er in de tweede helft van 1578 een einde kwam aan de periode van de 
Rooms-Katholieke Restauratie en (2) dat daarna tot aan het opstellen van de inventarislijsten in 
1581 de kloosters onder druk hebben gestaan De in de inventarislijsten genoemde aantallen geven 
wegens mogelijke uittreding als gevolg van de gewijzigde omstandigheden misschien voor enkele 
kloosters een te negatief beeld Maar daar staat tegenover, dat er naast de inventarislijsten van 
1581 nog enkele bronnen voorhanden zijn die voor diverse klooster ook informatie verschaffen 
over de bezettingsgraad in de periode vóór de toegenomen druk op de kloosters Op grond van 
nog volgende gegevens is zeker, dat geen te negatief beeld wordt gegeven voor het Minderbroe-
dersklooster, het Karthuizerklooster, het Cellebroedersklooster, het St Johannes Baptistacon-
vent te Brunnepe en het St Annaconvent van de Cellezusters Over het Buiten Convent kon geen 
uitsluitsel worden verkregen Het te negatieve beeld zou kunnen opgaan voor het St Mi-
chielsklooster, het St Agnesconvent, het Boven Convent en het St Bngittenklooster 
458 Mededeling op 5 april 1569 'Bij gebreke van broederen heb ick niemant als nu m die plaetse'. 
Idem op 11 april 1571 'overmits't kleyne getal Mynderbroeder' Evenzo op 28 maart 1575 Van 
Heel, Het Minderbroedersklooster te Kampen, 192, 193 
459 Schohens, 'De Karthuizers bij Kampen', 194, 195 
460 Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, Supplement op de eerste vier de
len, no CMLXIII, 17 april 1572 
461 Vergelijk de volgende stukken Acte van overeenkomst tussen stadsbestuur en Cellebroeders, 
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Het convent St. Johannes Baptista te Brunnepe telde op het hoogtepunt wel 
120 zusters. Daarbij stak de bezetting op het moment van overgang tot de Re
formatie erg schril af. Want volgens de inventarislijst waren er in 1581 niet 
meer dan negentien zusters aanwezig. Deze lijst vertekent hier niet. Al m de 
periode van de Rooms-Katholieke Restauratie woonden de zusters van dit eens 
zo rij k-bevolkte convent in bij de zusters van het voor zeven tot hooguit vijf
tien Cellezuster gebouwde St. Annaklooster."*^ 

Volgens de mventarislijst waren er in 1581 in het St. Annaklooster nog drie 
Cellezusters aanwezig. Over hun vroeger aantal ontbreken preciese gegevens. 
Nu leefden in een Cellezusterklooster gemiddeld vijftien zusters. Dit betrekke
lijk hoge gemiddelde is te danken aan enkele dichtbevolkte kloosters. Zo'n si
tuatie is voor Kampen niet aannemelijk."" De normale bezetting kan hier op 
zes of zeven zusters gesteld worden. Derhalve was er er op het tijdstip van in
voering van de Reformatie sprake van een duidelijke onderbezetting van het 
convent. Deze conclusie wordt bevestigd door het feit, dat voor 1579 m het 
klooster van deze Cellezusters al gedurende een aantal jaren de conventualen 
van Brunnepe waren gehuisvest. 

Voor het St. Michielsklooster was het maximale aantal conventualen vastge
steld op zestig.'"" Bij de opgaaf in 1581 verbleven er in het klooster naast de 
dienstboden en twee kostgangers niet meer dan zestien kloosterlingen. Ook bij 
dit convent was bij de overgang tot de Reformatie duidelijk sprake van een 
zeer lage bezetting. 

Voor het St. Agnesklooster gold eveneens een maximum van zestig, terwijl 
in 1581 ook in dit convent niet meer dan zestien zusters aanwezig waren."" 

Het Boven Convent telde naar alle waarschijnlijkheid in de regel twaalf be
gijnen, maar in 1581 verbleven er niet meer dan zes."** 

Van het Buiten Convent is de bezetting onzeker. 

april 1477 'allene sess off soeven mannepersonen' OA 2296 Opgaaf van eigendommen en renten 
der Cellebroeders in 1581 'die incompsten ende renten van onsse schamele convent dat in sich 
niet voel heft dan omme een ofte drie minsschen van te leven als wij 't t' saemen all cregen, nu 
blijft den dorden penninck well achter dair wij niet van hebben ende wij moeten der mit soeven 
oft acht mans op leven' OA 1920 
462 Het aantal van 120 zusters 'Crevit autem numerus ancillarura Christi in dicto cenobio in cen-
tesimum et vicesimum numerum' Busch, Chronicon, 362 Het aantal van negentien zusters OA 
1920 Het in 1579 reeds 'etlicke jaeren' inwonen bij de Cellezusters in het St Annaklooster OA 
226, fol 238, 239, 14 december 1579 De kwetsbare ligging van dit convent en de meermalen voor
gestelde afbraak zullen mede de oorzaak zijn geweest van de enorme terugval in het aantal zus
ters Zie hiervoor, noot 431 
463 Op de plattegrond van Kampen, in 1598 door P Wtenwael vervaardigd, hebben zowel het 
kleine Cellebroedersconvent met zijn zeven bewoners als het klooster van de Cellezusters een ge
ringe omvang Een beduidend grotere opzet van het zusterconvent zou op de plattegrond terug te 
vinden moeten zijn 
464 De maximale bezetting van zestig wordt vermeld in archiefstuk OA 2293, 8 mei 1445 
465 Voor het maximum OA 2294, 14 december 1452. De opgaaf over 1581 in OA 1920 
466 Voor de normale bezettingsgraad Grooten, Niet aan kloostergeloften en regelgebonden ge
meenschappen van devote vrouwen, 10, 11 De opgaaf over 1581 in OA 1920 
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Het dubbelklooster St. Brigitten mocht maximaal zestig zusters en vijfen
twintig broeders huisvesten."*' In 1581 waren er niet meer dan achttien zusters 
aanwezig. Van de broeders ontbreekt de opgaaf. Het mannenconvent telde, 
overeenkomstig de regel van de H. Brigitta, waarschijnlijk dertien priesters, 
vier diakenen en acht conversen. Hoeveel van deze vijfentwintig er in 1581 nog 
aanwezig waren, is onzeker. Onder de kloosters van Kampen, die geen van al
len rijk waren, was het Brigittenconvent wel een der armste."** 

Het bovenstaande geeft voldoende grond voor de conclusie, dat er op het 
tijdstip van invoering van de Reformatie in de Kamper conventen - het Celle-
broedersklooster uitgezonderd - sprake was van een duidelijke onderbezet
ting. In enkele gevallen kwam door onderbezetting zelfs de monastieke dagor
de en de zielszorg buiten het klooster in gevaar. Ook in financieel opzicht was 
de toestand van de Kamper kloosters niet erg gunstig. De invoering van de Re
formatie bracht derhalve niet de afbraak van een bloeiend kloosterleven. 

4. Houding tegenover rooms-katholieken, luthersen en dopers 

Na beëindiging van de Religievrede, kort na de afval van Rennenberg, 
wordt van gereformeerde zijde zowel plaatselijk als gewestelijk, vrijheid van 
godsdienstoefening voor rooms-kathoHeken afgewezen. Sinds het begin van 
de jaren tachtig staan zij er op, dat in het gewest de Gereformeerde Kerk de 
enige publiek erkende zou zijn. Ten aanzien van alle georganiseerde niet-gere-
formeerde religie zijn zij tegen iedere vorm van de facto verleende godsdienst
vrijheid van overheidswege: April 1581 verzoeken de predikanten te Kampen 
het stadsbestuur om een verbod op alle uitoefening van de rooms-katholieke 
eredienst."*' Een verslag van de Overijsselse landdag van 13 april 1581 bevat 
gegevens uit een verzoekschrift van 'die predicanten', een schriftelijk stuk 
door de Overijsselse synode van 10 april vanuit Kampen aan ridderschap en 
steden gericht. Daarin dringt de synode er bij de gewestelijke overheid op aan, 
'dat die Reformatie oick in den lande geëffectueert worde'."™ Tegelijkertijd 
krijgen de afgevaardigden naar de generale synode Middelburg 1581 van de 
Overijsselse kerken de instructie mee er bij de generale synode op aan te drin
gen om de Generale Staten te verzoeken bij een eventueel vredesverdrag er op 
toe te zien, 'dath geene affgoedische diensten wederupgerichtet offte thogelae-
teth werden ter plaetze daer die cessieren und publice affgeschaffet sijn'."" 

Via rekesten, remonstranties en mondelinge deputaties wordt er door meer-

467 Gegeven uit 1460. OA 9, fol. 147. 
468 Velthuysen, 'De invoering der Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme', 162, 
160. 
469 OA 2264, artikel 6. 
470 'Acta Overijsselse synode 1581', 175. 
471 Acta van de Nederlandsche Synoden, 415, 416. In afwachting van een dergelijk vredesak
koord dringt de generale synode er bij de Generale Staten op aan een einde te maken aan resten 
van afgoderij en superstitie. 
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dere kerkelijke vergaderingen in het gewest gedurende de verdere jaren tachtig 
en negentig bij de magistraten en bij ridderschap en steden op aangedrongen 
maatregelen te nemen tegen mislezen, dopen en trouwen, inrichten van scho
len door 'papen offte papisten', tegen 'altaren ende andere afgodische reli-
quien'.'"^ Ridderschap en steden worden als 'voesterheeren ende soechvoetste-
ren' der kerk opgeroepen om de ware kerk te beschermen en de hand te hou
den aan het heilig ministerium. Burgerlijke overheden worden op de plicht ge
wezen om op te treden tegen georganiseerde 'superstitie, afgoderij, abuzen 
ende profanatie'. De Gereformeerde Kerken in het gewest zien het als een 
rechtstreekse roeping van de overheden om te 'remedieren' 'na behoer ende 
eysch onses heylighen, gerechten Godes, als voer welkes anschijn wij t' samen 
van onsen beroep rekenschap geven moeten'. Zij vermanen hen om de gere
formeerde religie als de enig ware te handhaven en te beschermen door afgodi
sche eredienst en ketterij met sancties tegen te gaan. 

De kerken in het gewest hebben dus vanuit een bepaalde visie op het over-
heidsambt aanspraak gemaakt op overheidsingrijpen tegen rooms-katholieke 
praktijken, ter bevordering van de ware religie en kerk."'' 

472 Particuliere synode Kampen, mei 1593 De synode geeft aan ridderschap en steden te kennen 
dat er zelfs nog in de onmiddelijke omgeving van de IJsselsteden rooms katholieke dienaren 
werkzaam waren die met behoorlijk waren geëxamineerd, een zaak waar volgens de kerken de ge
westelijke autoriteiten tegen op dienden te treden 'dat bij haer E derselvigen dienst allesdinges 
mogen verboden ende datthck affgeschaffet worden, ende so eenige onder haer sich der reforma-
tien willen onderwerpen, dat sie niettemin uth haer plaetzen op andere mochten getransferieret 
werden'. 
Particuliere synode Deventer, mei 1594 Om effectuering van de Reformatie op het platteland met 
behulp van de burgerlijke overheid te verkrijgen, zullen predikanten 'an die Ridderschap des 
landts ende haere respective magistraten [ ] anholden' 
De classis Kampen verklaart in 1594 dat in Genemuiden, Blankenham, Vollenhove, Wilsum, IJssel-
muiden, Kamperveen, Zalk en Mastenbroek pastoors staan die geen geloofsonderzoek door de clas
sis hebben ondergaan De classis verzoekt de Staten deze pastoors door geëxamineerde predikanten 
te vervangen De Staten besluiten hierop de betrokkenen aan te schrijven zich 'aenstondt bij den pre-
dicanten der stadt Campen to vervoegen als sijnde daertoe geautonseert ende sich oeres geloves t' la
ten examineren ende de gereformeerde religie sich onderwerpen ende aennemen' Zij die weigeren 
zich te reformeren of zich met laten examineren moeten vertrekken OA 2523, fol 130 en 138v Dit 
reformeren van parochies vond plaats op kerkelijk initiatief met inschakeling van de Staten 
De particuliere synode Zwolle, oktober 1595 en de particuhere synode Kampen juni 1596 beslui
ten opnieuw inzake het afdanken van 'mispapen' op het platteland een verzoek tot de Staten te 
richten 
De particuliere synode Deventer, mei 1598 richt zich tot de drosten om paapse gebruiken afge
schaft te krijgen. 
Nog in augustus 1606 verzoeken de kerken van Overijssel aan afgevaardigden van het landschap 
'dat haere E E gelieve die beste middelen beramen, dat die papen ten platten lande wechgeweret 
moegen wurden, angesien sie den predicanten seer hinderlick sint, dat sie geene behoorlicke frucht 
mit den dienst des Evangelii schaffen konnen' 
Ada der Provinciale en Particuliere Synoden, V 224, 227, 232, 235, 245, 272. 
473 De particuhere synode van Kampen april 1581 spreekt van 'rechte kercken' en 'rechtenn karc-
kenn' waarvoor de overheid gevraagd wordt zich in te zetten 'Acta Overijsselse synode 1581', 170. 
OA 2518, fol 315-317 spreekt over maatregelen ter handhaving van 'die gereformeerde ware religion' 
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Burgerlijke overheden van hun kant, hebben de gereformeerden gesteund. 
Door ridderschap en steden wordt op 17 mei 1583 besloten dat de gewestelijke 
Staten 'met alle middelen und manieren des moegelick zijnde t' helpen hantha-
ven ende voer te staen die eere van Godt Almachtich und die gesonde leer dess 
hilligen Evangelii, sulx als d'selve tot noch toe in den kercken und gemeenten 
van dese landen openbaer geprediget und geleert is worden, sonder datt sie ge
dogen willen die paeuwslicke, wederdoepische oft andere als die gereformeer
de ware"'" religion op eenigen oirden oft plaetsen heymelick oft in 't openbair 
geleert oft geexerciert t' worden, mit dem bescheide dannoch datt nyemant in 
sijn conscientie ende geweten beswaret dan voele meer een yder sijn religie vrij 
gelaten sal worden sonder dat men ymant ter oersaken van sijn gelove oft reli
gie sal moegen achterhalen, ondersoecken oft eenige moeijenisse an ymantz 
personen oft goederen andoen'."" Aan niet-gereformeerden wordt dus wel ge
wetensvrijheid, maar geen vrijheid van godsdienstoefening toegestaan. 

Ook de Instructie van Gedeputeerde Staten uit 1593 omschrijft de taak van 
dit college met betrekking tot de godsdienst duidelijk als steunverlening aan de 
Gereformeerde Kerken: 'Inden eerste sullen oir Ed[elen] die gereformeerde 
christelijke religie in alles voorstaen, ende d' selve ten platten lande (daer 't 
mogelijk sijn sal) doen planten ende propageren, sonder enige kerckendie-
naers, dan expresse van de gereformeerde christelijke religie bekentenisse 
doende, enichsints aldaer toe te laten'."'"' 

In 1598 besluiten de Staten dat zij willen 'persisteren bij het placaet hierbe-
voerens uitgegaen bij het welcke den papen ten platten lande verboden is eige
ne kerckendiensten to administrieren'."'" 

De burgerlijke overheid heeft zich als voedsterheer van de kerk beschouwd 
en ZIJ werd ook van kerkelijke zijde als zodanig gezien."'* Daarbij heeft zij 
soms diep in kerkelijke zaken ingegrepen. Behalve uit diverse voorbeelden die 
in het voorafgaande al aan de orde kwamen, blijkt dit aan het begin van de ze
ventiende eeuw ook uit haar ingrijpen in het leergeschil tussen remonstranten 
en contra-remonstranten."" In de praktijk heeft de burgerlijke overheid bij het 

474 De uitdrukking 'ware religie' komen we meermalen zowel in kerkelijke stukken als in die van 
de burgerlijke overheid tegen Zo omschrijven de dolerende contra-remonstranten zichzelf als 
'lidmaten van de ware olde gereformeerde religie in Campen' Nanninga Uitterdijk, Register 
Charters en Bescheiden, no 4634, 12 september 1618, ook Moulin, Oorspronkelijke aanteekenm-
gen betrekkelijk de oude ware gereformeerde gemeente in de jaren 1618 en 1619 En in een raad-
spublicatie 29 maart 1612 stelt de magistraat, dat in de stad 'die gereformeerde waere christelijke 
religie' geleerd en gepredikt wordt OA 243, fol. 264. 
475 OA2518, fol 315-317 
476 Schoengen, 'Aanteekeningen uit de Kerken-raad's akten', 257. 
477 OA 2523, 8 december 1598, fol 133 
478 Tot in het begin van de zeventiende eeuw is dit aanwijsbaar 'Aengesien het ampt van een 
vroom endt christelijcke magistraet is, te sien ende te letten op de stichtinghe van Gods gemeynte 
vande welcke zij voesterheeren zijn ende bij U Ed bevonden woort' Brief van predikant Johan 
van der Heyden aan het stadsbestuur OA 100, 1608, zonder verdere datumaanduiding 
479 Naar aanleiding van een preek over het leerstuk van de predestinatie worden voorjaar 1615 de 
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handhaven van de gereformeerde religie weinig eigen initiatief getoond. Zij 
gaf in meerdere of mindere mate gehoor aan de aandrang die hetzij vanuit ker-
kelijice vergaderingen, hetzij vanuit de landelijke politiek werd uitgeoefend."*" 
In haar optreden als voedsterheer der kerk overschreed de overheid soms ook 
de grenzen van de gewetensvrijheid. Het besluit tot doopdwang voor kinderen 
van niet-gereformeerden is er een voorbeeld van. 

In Kampen wordt bij bekendmaking van 15 mei 1581 de openbare en gehei
me exercitie van de rooms-katholieke religie officieel verboden. Zoals voor
heen conventikels van de nieuwe leer niet waren toegestaan, zo wordt nu het 
houden van 'heymelicke conventiculen ofte versamlingen insaken van religie' 
in gasthuizen, kloosters en particuliere huizen onwettig verklaard. Het stads
bestuur geeft te verstaan dat geen samenkomsten mogen worden belegd, 'dan 
allene in der kercken dair die oepenbaere sermonen binnen Campen geschien, 
bij die pene uuth der stadt gebannen 't worden'. Het stadsbestuur doet deze 
afkondiging, nadat hij 'in seker ervaeringe gecoemen [was] dat sommige luy-
den daeghelijckx hoer onderstaen eenige heymelicke conventiculen ofte versa-
melingen in saeken van religie t' holden'."*' Volgens een aantekening in de 
marge is bovengenoemde publicatie binnen een jaar herhaald. Eind 1589 vindt 
een derde afkondiging plaats."*^ Begin zeventiende eeuw vaardigt het stadsbe-

Kamper predikanten op het raadhuis ontboden. Van het stadsbestuur krijgen ze de waarschuwing 
om zich op de preekstoel en in het openbaar te onthouden van uitlatingen over de leer van de ver
kiezing Ook worden door de burgerlijke overheid 'die olderlingen, diacren ende particuhere lith-
maten gewaerschouwt ende vermaent, om sich toe entholden van alle hoege dispuyten die haere 
verstanden verre passeren ende te boeven gaen'. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en 
Bescheiden, VI, no. 4413, 17 februari 1615. Een jaar later, op 11 maart 1616, verbiedt ook de 
Overijsselse landdag prediking over de predestinatie. Revius, Daventriae illustratae libri sex, 586 
Ten aanzien van de bij het leergeschil betrokken partijen neemt het stadsbestuur verstrekkende 
maatregelen die van een weinig principiële houding getuigen. Zodra de opstelling van prins Mau-
rits en de Staten-Generaal een krachtige ondersteuning voor de contra-remonstranten blijkt te 
zijn, komt er in het magistraatsbeleid een radicale omslag. De krachtige steun vanuit het stadsbe
stuur voor de remonstranten valt dan geheel weg en door de burgerlijke overheid wordt de Gere
formeerde Kerk aan de uitspraken van Dordrecht gehouden. OA 2275: Minuten van uitgegane 
brieven van burgemeesters, schepenen en raad van Kampen, betreffende het ongeoorloofd hou
den van vergaderingen door de remonstranten. 1618-1620. De remonstrantse predikant Petrus 
Lindemus die in 1523 van buitenaf de stad inkomt, wordt gearresteerd en voor levenslange gevan
genisstraf naar Loevestein gebracht. RA 2, fol 146, 31 mei 1623. Twee weken later wordt van de 
Kamper remonstrantse predikant Everardus Voscuihus de verklaring geëist, dat hij zich van alle 
kerkelijke diensten zal onthouden. Nanninga Uitterdijk, Register van Charters en Bescheiden, VI, 
no. 5515, 15 juni 1623. Overigens schakelt m de nieuw ontstane situatie de gereformeerde kerke-
raad geruime tijd later nog regelmatig het stadsbestuur tegen de remonstranten in. Kerkeraadsno-
tulen6en 13 jan. 1630, 5 nov 1634, 27 febr., 29 juli, 12en 26 aug., 2 sept. en 4nov. 1635; 22 juni 
1638; 19 en 22 mei 1639. NA-K-II: Ned Herv. Gem. Kampen 10. 

480 Zie de vorige noot 
481 OA243, fol. 86 v. 
482 Verbod op geheime conventikels in gasthuizen, kloosters en elders. OA 243, 87 r., fol. 105 r., 
raadspublicaties van 16 april 1582 en 6 december 1589. 

384 



stuur een algemene publicatie uit, waarin ieder die de roomskatholieke religie 
IS toegedaan, gewaarschuwd wordt geen 'heymelicke conventiculen ende ver

gaderingen [te beleggen] om die papistische religie te exerceren' Dergelijke 
bijeenkomsten zullen 'binnen dese stadt, alwaer die gereformeerde waere 
christelicke religie oepenbaerlick geleert ende gepredickt wordt, met getole

reert ende geduldet worden' Aansluitend wordt een plakkaat van de Staten

Generaal tegen de jezuïeten, priesters en monniken gepubliceerd.''*^ 
Verder maakt het stadsbestuur in een publicatie van 19 april 1583 bekend: 

'Oijck sail een yder sijn kijnderen oepenthck laeten doepen bij pene ter scepe

nen clannge'. Kennelijk hebben ook nog daarna een aantal Kampenaren hun 
kind elders dan in de enige publiek erkende kerk ten doop gehouden, want de 
afkondiging wordt op 16 oktober 1586 herhaald."*'' 

De roomskatholieke geestelijken hebben na 1580 de keus uit drie mogelijk

heden

Ze kunnen vertrekken, zoals dat ook deden pastoor Havens, kapelaan Gerryt 
van Beeck, heer Johan Goor, heer Henricus van der Hoeven en pater Gerridt 
Dirncksz die naar het Sticht van Keulen vertrekt "*' 
Ze kunnen ook blijven met alimentatie op voorwaarde van het met uitoefenen 
van de roomskatholieke godsdienst Aan deze voorwaarde worden geahmen

teerde geestelijken gehouden Zo spreekt de magistraat inzake pater Paulus, 
Bngittijn, uit, 'dat hij sich ontholden sal van crancken te besoecken ende van 
alle exercitie sijner religie of sal datelick van dese alimentatie gepnveert 
sijn' "*' Overigens wordt de alimentatieregehng soepel toegepast, zelfs ten aan

zien van uitgeweken geestelijken bij latere terugkeer naar de stad Een voor

beeld hiervan is de Bngittijn pater Gerridt Dirncksz die in 1580 naar Keulen 
was vertrokken Na een jarenlang verblijf aldaar dient hij in 1595 bij de magis

traat een verzoek tot terugkeer in. Het stadsbestuur is niet alleen bereid hem 
de stad weer binnen te laten, maar belooft hem ook 'een guet, ende eerhjck 
onderholt [te] doen geven' ■'*'' Hetzelfde geldt voor de aanvankelijk in 1580 uit

geweken zuster Geertruyt Argehst Hercules '*** 
Tenslotte kunnen ze blijven en in stilte zielszorg verrichten. Wat dit laatste be

treft, onder de regulieren die na de afval van Rennenberg in de stad waren ach

tergebleven, bevonden zich slechts een vijftal priesters."*' Volgens Velthuysen 

483 OA 243, fol 264, 265, 29 maart 1612 
484 OA 243, fol 99 v , 19 april 1583 en fol 108, 16 oktober 1586 
485 Zie de noten 28, 29 en 32 van dit hoofdstuk De priester emigrant Stephanus Pighius vertrok 
van Kampen naar Xanten, waar hij in 1604 overleed AAUl^, 227 
486 OA 23, fol 43, vergelijk fol 98 r , 15 mei 1599 
487 OA 23, fol 43, 21 augustus 1595 
488 OA 23, fol 66 v , 2 november 1596 Een voorbeeld uit het begin van de 17e eeuw op 4 juni 
1611 wordt een verzoek van de uitgeweken Virgihus Hoebier ingewilligd om te mogen terugkeren 
naar de stad Hij ontvangt tevens alimentatie RA 3, fol 14 
489 Heer Willem van Wou, pater van het Agmetenconvent, heer Symons, pater van de Cellebroe

ders en een drietal paters uit het Brigittenklooster de heren Paulus Johannes, Gerridt Dirncksz 
en een derde die, hoogbejaard, in 1622 nog stille zielzorg waarnam 
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werden deze reguliere priesters in liet waarnemen van geheime zielszorg terzij
de gestaan door een betrekkelijk groot aantal seculiere priesters, heer Henrick 
Jansen Kannegieter voorop. Dat er na de Reformatie een betrekkelijk groot 
aantal wereldgeestelijken in de stad was achtergebleven, is waar. Deze geeste
lijkheid genoot alimentatie op conditie van het niet verrichten van diensten. 
Op deze voorwaarde kon zelfs de vroegere kapelaan Aegidius Vessemms ge
woon in de stad verblijven. Velthuysen levert echter geen bewijs dat een be
trekkelijk groot aantal seculiere priesters de weinige reguliere priesters daad
werkelijk heeft bijgestaan."'" Wel viel onder de seculiere geestelijkheid heer 
Henrick Jansz. Kannegieter op. Met het oog op religieuze activiteiten schreef 
hij in 1581 onder de naam Dominus Henricus Johann Stannarius presbyter op-
pidi Campensis, in het Latijn 'sibi et suis' een godsdienstig werkje, dat in 
hoofdzaak een van commentaar voorzien bijbelexcerpt was.'"' Wegens on
geoorloofde godsdienstige activiteiten wordt hij door het stadsbestuur verban
nen. Maar hij krijgt op eigen verzoek februari 1597 toestemming terug te ke
ren. Bij die gelegenheid geeft hij toe zich 'tegens 't mandement ende publicatie 
op 't stuck van de religie [...] ontgaen' te hebben. Hij verzoekt het stadsbe
stuur hem zijn overtreding te vergeven en hij belooft, dat hij zich 'henvorder 
in alle stillicheyt dragen ende holden' zal. Aan deze belofte heeft hij zich zeer 
waarschijnlijk gehouden, want bij raadsresolutie van 29 mei 1607 keert het 
stadsbestuur hem uit de geestelijke goederen jaarlijks niet minder dan 100 Ca-
rolusgulden alimentatie uit. Dit wel onder beding dat Kannegieter de boek
houding van de vicarie waaruit hij tegen het besluit van de raad in nog inkom
sten ontving, over zal dragen."'^ 

De verbanning van Kannegieter, de eerder vermelde waarschuwing aan het 

490 AAU25 (1898), 178-185 Velthuysen somt een aantal seculiere priesters op die kort na de Re
formatie in Kampen verbleven- De priesters Aegidius Vessemus, Evert Witte, Theodorus Nepos, 
Gerbrant, Lambert Janssen, Henricus van der Hoeven en Christiaan van Driel. Velthuysen levert 
ten aanzien van hen echter geen bewijs van actieve zielszorg Vanuit de stukken toont hij dit 
slechts aan voor heer Henrich Jansen Kannegieter 
In een volgende bijdrage [AAU 25 (1898), 344] geeft Velthuysen een wat andere beoordeling 'Ge
durende de eerste vijftig jaren na de invoering der Hervorming kon te Kampen van een geregelde 
zielzorg geen sprake zijn De storm der omwenteling bracht de grootste verwarring onder den cle
rus te weeg, de vervolging nam van lieverlede in hevigheid toe, en, daar de achtergebleven geeste
lijkheid aan de stedelijke regeering bekend was, de meesten hunner onder den naam van ahmenta-
tiegelden een jaarwedde van de stad genoten, was het hun met mogelijk veel in het belang hunner 
vervolgde geloofsgenooten te doen' 
491 In het werk, 384 recto en verso handgeschreven bladzijden, geeft Stannarius of Kannegieter 
er blijk van ook kennis van het Hebreeuws te hebben NA-HS 170 
492 OA 23, raadsresolutie 29 mei 1607 Dit past in het streven van het stadsbestuur om alle, nog 
elders beheerde vicaneen bij de geestelijke goederen onder te brengen Zo werd in 1601 op verzoek 
van de collatoren Ruerick van Harderwijk en Johan Witten de vicarie van St Salvator, O L.V., 
St Mattheus en Maria Magdalena in de St. Nicolaaskerk door het stadsbestuur overgedragen aan 
Hendrik de Wolff, echter onder beding dat deze vicarie jaarlijks met de andere geestelijke goede
ren zal worden opgeslagen en dat de opkomsten door de raad aan hem zullen worden uitgekeerd. 
OA23, fol 122,21 nov 1601. 
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adres van pater Paulus van het Brigittenconvent om zich van verder ziekenbe
zoek te onthouden en de intrekking van alimentatie van Cellebroeder Peter de
cember 1591, maken duidelijk dat op de uitoefening van verboden zielszorg 
ter plaatse overheidssanctie niet heeft ontbroken. Op voorwaarde van nalating 
van alle geestelijke arbeid wordt echter aan vicarissen der altaren, net als aan 
de Cellebroeders en de vrouwelijke religieuzen, het rustig verblijf in de stad 
vergund.'"^ De laatste conventuale die alimentatie ontving, was Jenneken 
Jansz. Met haar overlijden in 1632 verdwijnt de laatste vrouwelijke religieuze. 
Dit uitsterven is in de stadsrekeningen over 1631 afleesbaar: 'Alimentatie der 
conventualen [...] Boven Convent obijt; Brunneper conventualen mortui; Bui
ten conventualen: Aen Jenneken Jansen nog 4 termijnen'. Het jaar daarop 
wordt in de rubriek 'Alimentatie der conventualen' meegedeeld dat Jenneken 
Jansz. werd verpleegd en vervolgens was overleden. Wat de mannelijke con
ventualen aangaat: 13 mei 1634 is er slechts één Cellebroeder meer in leven."'" 

Een enkele kloosterling gaat over tot de Gereformeerde Kerk. Zo voegt zich 
volgens de avondmaalslijsten op 23 januari 1586 een gewezen conventuale bij 
de Gereformeerde Kerk en op de Paasdag 1587 nog een."'' 

Met de geestelijke broederschappen of memorien bemoeit het stadsbestuur 
zich na de Reformatie weinig. Zoals reeds werd vermeld, voorziet de stad in 
het beheer van deze fundaties. Uiteraard geldt ook voor deze corporaties de al
gemene eis dat geen 'papistische conventiculen' gehouden mogen worden. 

Behalve in gasthuizen en kloosters is er ook clandestien vergaderd bij parti
culieren thuis. Vanuit het Kamper patriciaat zijn daarvoor huizen beschikbaar 
gesteld. Een aantal voorname geslachten is geheel of gedeeltelijk rooms-ka
tholiek gebleven: Zo de familie Uterwijck, Glauwe, Van der Vecht, Van Wijn
bergen, Van Lievendael, Van Oldeniel, Toe Boecop, Van Twickelo, Morrhe, 
Ten Bussche en Boschman."** Toch zijn ook heel wat personen uit de hogere 
kringen lid van de Gereformeerde Kerk geworden."" Bij degenen die hun huis 
voor rooms-katholieke vergaderingen beschikbaar hebben gesteld, is soms 
huiszoeking gedaan. Volgens de algemene publicatie van 29 maart 1612 zijn 
een aantal personen voor het bezoeken van 'papistische' conventikels beboet. 
Het optreden van priester Niclaes Petersz. wordt door het stadsbestuur als 
provocerend ervaren: 'Also hij sich hefft laten gelusten in guede gesierde cle-
deren, binnen deser stadt te komen, ende aldaer die paeuslicke superstitie, ce
remoniën ende vermaeninge tegens die placcaten en publicatien zo van de 
Hoogm. H. Staten-Generael alsook van deze provincie en stadt in 't particulier 
op verscheyden plaetze toe exercieren ende the doen'. De geestelijke wordt ge-

493 Het gegeven over vicarissen en officianten in Velthuysen, 'De invoering der Hervorming en 
de wederopleving van het Katholicisme', 154 
494 OA 1522, O A 1523 Rekeningen van de geestelijke goederen over 1631 en 1632 
495 NA-K-Ned Herv Gem Kampen 138 
496 Velthuysen, 'De invoering van de Hervorming en de wederopleving van het Katholicisme', 
het onderdeel 'Het Kaïnper Patriciaat tijdens de Katholieke reactie', 142-152 
497 Zie BIJLAGE XVII 
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vangen genomen, beboet en verbannen."'* Het sturen van kinderen naar parti
culiere schooltjes waar 'Jesuieten' lesgeven, wordt strafbaar gesteld. De magi
straat ziet deze onderwijzers aan voor partijgangers van de vijand."" 

Ondanks de vrij strenge wetgeving is er toch sprake geweest van een redelijk 
milde juridische praktijk. Voor Kampen is uit de stukken geen andere verban
ning van rooms-katholieken aan te tonen dan die van enkele geestelijken die 
zich aan verboden kerkelijke praktijken hadden schuldig gemaakt. Het met
terdaad opleggen van geldboeten aan niet-geestelijken onder de rooms-katho
lieken doet zich eerst voor na de eeuwwisseling, vooral na de beëindiging van 
het Twaalfjarig Bestand."" Andersdenkenden worden niet, zoals in de rooms-
katholieke periode, op straffe van verbanning gedwongen zich aan te sluiten 
bij de publiek erkende kerk. Er is gewetensvrijheid. In de officiële godsdienst-
pohtiek van de gewestelijke Staten wordt gewetensvrijheid nadrukkelijk vast
gelegd. De landdagvergadering van 17 mei 1583 besluit, 'datt nyemant in sijn 
conscientie ende geweten beswaret dan voele meer een yder sijn rehgie vrij ge
laten sal worden sonder dat men ymant ter oersaken van sijn gelove oft religie 
sal moegen achterhalen, ondersoecken oft eenige moeijenisse an ymantz per
sonen oft goederen andoen'.'"' De mate van tolerantie ten aanzien van particu
liere burgers is groot.'°^ Niemand wordt gedwongen gereformeerd te worden. 

498 RA 3, fol 18, april 1612. 
499 OA 24, fol 58, 15 nov 1615 
500 OA 243, fol 264, 29 maart 1612, in meer algemene termen 'voer ditmael beboet', RA 3, fol 
38 40, 7 febr 1622 Verbanning en beboeting van Adriaan Courten van Meenen die zich als we
reldlijk persoon binnen de stad ophield, maar jezuïet bleek te zijn die het misoffer opdroeg We
gens het herbergen van Van Meenen en het bijwonen van rooms-katholieke samenkomsten waar 
deze voorging, worden een aantal adellijke personen tot een geldboete van 25 Car gulden veroor
deeld Degene die de vergadering in zijn huis toegelaten heeft, jonker Johan van Leeuwendael, 
krijgt een boete van 500 Car gulden De magistraat wil nog in gunstige zm rekening houden met 
zijn adellijke positie 'Niettemin als oligeur [oligarch, lid van adellijke of patricische familie] inli 
vent wesende hem begenedigen' Ook in dit geval verbindt het stadsbestuur het jezuiet-zijn van de 
geestelijke met spaansgezindheid Het ingrijpen gaat uit van de politieke situatie die na het aflo
pen van het Twaalfjarig Bestand en de hervatting van de oorlog met Spanje was ontstaan Men 
heeft een lid geherbergd van de 'seer schaedelicke secte der Jesuieten [ ], tegens verscheidene 
plakkaten en publicatien' der Staten-Generael, der provincie en der stad, 'insonderheit bij desen 
oorloge' Strenger overheidsoptreden na beëindiging van het Twaalfjarig Bestand blijkt ook uit 
het opnieuw opleggen van boetes korte tijd later RA 3, 39 v , 100 Car gulden voor Lubbert 
Hermssen, omdat hij 'seeckere geesthck persoen ende jesuit gelogiert' heeft, RA 3, fol 40, 50 
Car gulden voor Claes Symonsz en ook voor diens vrouw en 25 Car gulden voor Egbert Hen-
ricksz , omdat ze in het gezelschap van een jezuïet waren gesignaleerd en daarmee corresponden
tie voerden 
501 OA2518, fol 316,317 
502 Geloofsonderzoek door de magistraat bij de particuliere burger is een zeer grote uitzonde
ring Een dergelijk uitzonderlijk geval doet zich in het begin van de zeventiende eeuw voor In het 
volle raadscollege verschijnt op 12 december 1610 meester Hans, 'Figuerschnijder' Het stadsbe
stuur herinnert hem aan zijn eerdere verbanning wegens 'sijne dwahnge in 't stucke van de religie, 
correspondierende mitte secte der Arnanen' Bij ondervraging blijkt, dat mr Hans 'alnoch in de 
voerscreven schadelicke ende weder Godt affgrijsselicke secte der Arnanen is continuerende' 
Hernieuwde verbanning volgt RA 3, 13 v Waarschijnlijk had mr Hans sociniaanse gevoelens 
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Na de gebeurtenissen van maart-april 1580 houden rooms-katholieken als 
Arent toe Boecop, Egbert ten Bussche en Egbert Morrhe nog zitting in het 
stadsbestuur. Arent toe Boecop en Johan toe Boecop treden zomer 1581 nog 
op als kerkmeester van de Bovenkerk resp. de Buitenkerk. Beiden zijn in 1581 
hoofdman in een stadswijk. Arent in het Broederespel en Johan in den Hagen. 
Johan toe Boecop blijft gehandhaafd als belangrijk stedelijk ambtenaar. Tot 
aan zijn overlijden op 11 januari 1583 is hij 'Cameraer', belast met het gelde
lijk beheer van de stad. Ook Willem toe Boecop, 'de rechten doctor', treedt 
tot aan zijn dood in 1583 op in belangrijke openbare functies als jurist en als 
schepen van Kampen."" Van een niet al te strenge praktijk getuigt ook de toe
stemming tot terugkeer van de in 1580 uitgewezen schepen Simon Glauwe 
Jansz. Op schriftelijke belofte 'onderdanighe burger' te wezen, besluit het 
stadsbestuur hem in 1590 weer 'in hoer protectie' te nemen.'"^ In het Kampen 
van na de Reformatie is voor een vooraanstaand rooms-katholiek geslacht als 
de Kuynretorffs ruimte. Jasper en Symon Kuynretorff weten hun positie in de 
koopmanselite te handhaven. In 1584 neemt Symon deel in een handelsmaat
schappij die zich richt op Lissabon. Jasper is in 1588 betrokken bij de 'Portu-
geesche Negotiatie ende Coophandel'.^"' 

Berichten van lutherse samenkomsten in de stad duiken eerst in 1619 op. Be
gin maart van dat jaar ontkent het stadsbestuur echter, dat er te Kampen een 
lutherse gemeente zou zijn opgericht. Wel heeft een predikant van elders een 
of twee keer in het geheim gepreekt binnen de stad. Volgens de notulen van de 
gereformeerde kerkeraad wordt op 4 januari 1632 rapport gedaan 'aengaende 
de vergaderingen der Lutherschen'. Van de kant van het stadsbestuur wordt 
de kerkeraad echter verzekerd, 'dat aengaende dit werck airede ghoede ordre 
was ghestelt ende verders haer verghaderingen niet toegelaten werden'. Bijna 
twee maanden later wordt op een kerkeraadsvergadering door de twee aanwe
zige burgemeesters toegezegd, dat zij aan de magistraat een verzoek zullen 
overbrengen inzake 'het weeren van [...] de vergaderinghe der Luthersen'. De 
eerste min of meer getolereerde lutherse schuilkerken in de drie IJsselsteden 
dateren van na de Westfaalse Vrede (1648).'"* 

De antitrinitarische opvattingen van de Socinianen werden wel als Arianisme aangeduid. Op de 
particuliere synode wordt enkele jaren later over censuur betreffende 'socinianerije' en over de 
'Sociniaenschen [...] theologie' gesproken. Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 329, 
331, 334 Dat burgers de leer van de Drieeenheid ontkennen, acht het stadsbestuur een ondergra
ving van de religie. Het optreden tegen de socinianen is geen specifiek gereformeerde karakter
trek De felste tegenstand hebben de socinianen ondervonden in rooms-katholieke gebieden. 
503 De gegevens over Arent, Johan en Willem toe Boecop in. Nanninga Uitterdijk, Register van 
Charters en Bescheiden, Armenkamer 481 en 482; V, 1001 en 1009; OA 276. 
504 OA 227, fol. 254, 11 juli 1590 
505 RA 2, fol 200, 7 december 1588. 
506 Register van Charters en Bescheiden 4716, 9 maart 1619 NA-K-Ned Herv.Gem Kampen 10, 
4 januari en 22 februari 1632 De lutherse predikant van elders die in 1619 te Kampen voorgaat, is 
de westfaalse Rudolf Heger. Ook in Zwolle heeft hij gepreekt. In 1635 wordt te Kampen de lu
therse predikant Herman Glaser uit Zwolle verbannen Koch, 'De kerk in het geding', 173, 174. 
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Tenslotte vraagt de opstelling ten aanzien van de dopers nog de aandacht. 
Overheid en kerk hebben doperse activiteiten ingeperkt. Het in algemene ter
men gestelde conventikelverbod van 15 mei 1581, herhaald op 16 april 1582, 
treft niet alleen rooms-katholieken, maar ook de dopers. Op 6 december 1584 
komt er een specifiek verbod op mennistische samenkomsten. Het stadsbe
stuur houdt de burgerij voor 'dat ghiene mennenisten ofte eenige andere van 
andere religie, hoer verdristen sullen, eenige huisen, oder ander plaetzen t' 
maeken ofte t' holden als bij die pene van stontz an uuther stadt ende deser 
stadtzvrijheit geleydet tworden'. Volgens een kantlijn-notitie wordt de publi
catie tegen doperse godsdienstoefeningen herhaald op 16 oktober 1586.̂ "̂  De 
publicatie inzake doopdwang van 19 april 1583, op de 16e oktober 1586 even
eens herhaald, is een overheidsmaatregel die de dopers nog sterker treft dan de 
rooms-katholieken. Nog in augustus 1635 kondigt het stadsbestuur een derge
lijke doopdwang af: 'Den 17 Augusti is te Campen van 't Raedthuys afgelesen 
dat een yegelijck sijn kinderen te doopen moet brengen in de Gereformeerde 
Kercke binnen een maent tijdts op verbeurte van twintigh Stadtsponden'.'"* 

De officiële positie van de dopers te Kampen vormt binnen het gewest geen 
uitzondering. Het formele standpunt van de gewestelijke overheid inzake de 
dopers ligt vast: 'Sonder dat sie gedogen willen [... de] wederdoepische [...] re
ligion'.^"'' Ook in Deventer is sinds eind april 1580 een conventikelverbod spe
ciaal tegen de dopers van kracht.''" De Gereformeerde Kerken zijn in hun af
wijzing duidelijk. De particuliere synode. Steenwijk juli 1600, besluit opnieuw 
bij ridderschap en steden aan te dringen op maatregelen om doperse conventi-
kels zowel in de steden als op het platteland tegen te gaan. Enkele jaren eerder 
hadden de kerken tegen doperse conventikels een rekest ingediend.'" De Gere
formeerde Kerken zien de dopers als een gevaarlijke sekte die met inschakeling 
van de burgerlijke overheid moet worden bestreden: 'versoucken, dat [...] die 
Mennoniten ende andere sectarisen heijmelijcke vergaderinghe met ernst mo-
ghen verboden'; 'dat de Wederdoepers, eine grouwelike secte voerende, seer 
thonehemen, sal men an de landtschop anholden, dat hun haere vergaderingen 
verboden mochten worden'."^ De kerken in Overijssel hebben zich ook inge 

507 OA 243, fol 105 r , 6 december 1584. 
508 Brandt, Onpartydigh Chronijxken' 68. Ook 9 maart 1617 was afgekondigd, dat nergens km-
deren ten doop mochten worden gepresenteerd dan in de publieke kerken. OA 243, fol 287, 9 
maart 1617. De publicatie gold ook voor de dolerende contra-remonstrantse gemeente die in dat 
jaar apart vergaderde. 
509 OA 2518, fol 316. 
510 Dopers worden er niet vrijgesteld van waakdienst. Bij weigering zou verbanning volgen. 
AAUil (1915), 11. 
511 De particuliere synode Kampen, juni 1596 Daar waren toen vier Kamper predikanten, twee 
ouderling-burgemeesters en namens het stadsbestuur ook nog twee burgemeesters aanwezig Acta 
der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 233, 234, 236 
512 Particuliere synode Steenwijk, juli 1600; particuliere synode Kampen, juni 1596, Deventer, 
mei 1598; Zwolle, augustus 1604 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 248, 236, 245, 
270. In gelijke zin de generale synode Middelburg 1581 die spreekt van 'Weder-Doperen ende an-
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zet voor schriftelijke bestrijding van de dopers. De particuliere synode van 
juni 1587 te Kampen richt met inschakeling van de predikanten uit Emden aan 
doctor Pezelius, predikant te Danzig een verzoek om 'die historie ende handels 
D[avid] Joris met corte refutatie van dien tegen die nieuwe anwassende nae-
volgers van hem te verneemen ende in 't licht te geeven'."^ 

Tegenover de door kerkelijke vergaderingen gesignaleerde aanwas van ana
baptisme staat voor Kampen een aantal overgangen naar de Gereformeerde 
Kerk. Het preciese aantal is echter niet meer na te gaan. Een enkele aandui
ding in de avondmaalslijsten wijst echter wel in die richting."" 

Dat de Gereformeerde Kerk doperse samenkomsten afwijst, is op grond van 
bovenstaande duidelijk. Ook het officiële standpunt van de overheid ten aan
zien van de dopers is afwijzend. Maar nauwkeurige lezing van een reeds eerder 
vermelde ordonnantie inzake het trouwen van 'mennonisten' maakt duidelijk, 
dat het stadsbestuur na de eeuwwisseling het bestaan van doperse samenkom
sten als een feitelijk gegeven registreert."' De magistraat vermeldt eenvoudig, 
dat er onder 'die van de gesintheit der mennonisten [...] tsaemencompste ende 
conventiculen' gehouden worden. De genoemde samenkomsten op zich wor
den in het geheel niet gekritiseerd. Kennelijk hebben de dopers in Kampen in 
het eerste kwart van de zeventiende eeuw een positie van getolereerde 'gesint
heit' verkregen. 

dere dwaelgheesten'; 'Wederdoperen [... ende] alle andere secten'. Acta van de Nederlandsche 
Synoden, '^'il. 
513 Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, V, 219. 
514 In de avondmaalslijsten komen vermeldingen voor als 'menmsta' of 'mennonist gewesen', 
bijv. op 7 november 1585, 30 oktober 1586 en 24 september 1598. 
515 Zie hiervoor, 372, noot 418. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 

Om de Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw te kunnen beschrijven, 
moest eerst worden nagegaan hoe de kerkelijke en burgerlijke samenleving ter 
plaatse vóór die tijd functioneerde. In hoofdstuk 1 werd daarom achtergrond
informatie gegeven die van bestuurlijke, juridische, economische en vooral 
godsdienstige aard was. Over heel de stedelijke maatschappij waakte, naar 
men dacht, de schutspatroon St. Nicolaas. Aan hem was de parochiale hoofd
kerk, de Bovenkerk, gewijd. Kerkelijke en burgerlijke gemeenschap in de stad 
vielen samen. De sociale verbanden hadden een religieuze component. De ver
antwoordelijkheid voor het stadsbeleid berustte bij de magistraat. Het stads
bestuur, dat een grote inbreng in kerkelijke zaken had, zag de pastoor vooral 
als een stedelijk ambtenaar. 

Kampen heeft invloed van Geert Grote en van de Moderne Devotie onder
gaan. De vernieuwing van het godsdienstige leven door deze beweging voorge
staan, kon echter geen pre-reformatorische actie heten. 

In hoofdstuk 2 kwamen de eerste signalen van reformatorische kritiek aan 
de orde in de periode vanaf de jaren twintig tot aan het einde van de jaren vijf
tig van de zestiende eeuw. Alle meer onbepaalde godsdienstige vernieuwings
bewegingen werden behandeld in onderdeel A. De dopers die met hun radi
caal-reformatorische pretentie bij alle variatie toch een geprofileerde beweging 
vormden, kwamen aan de orde in onderdeel B. 

Reeds aan het eind van 1524 nam het stadsbestuur in de vorm van een boe-
kencensuur publiek stelling tegen 'lutherije'. Met deze term werd niet alleen 
dogmatisch lutheranisme aangeduid, maar ook andere vormen van ketterij. 
Kritiek op de bestaande kerk nam toe in de jaren dertig en veertig. Dat kon 
worden afgeleid uit een verbod om over ketterse onderwerpen te spreken, uit 
een bezoek van bisschoppelijke inquisiteurs aan de stad en uit een pauselijke 
uitlating dat Kampen in verband met de 'lutherije' een residerend pastoor no
dig had. Ook bleek deze toename uit een volksoploop rond de ketterse vicecu-
reit Arent Graet van Collen en uit het frequente contact van meerdere burgers 
met deze inmiddels verbannen geestelijke, nog jaren daarna. Tenslotte viel 
toenemende kritiek af te leiden uit publieke aanmerkingen op de pastoor, uit 
de loochening van het altaarsacrament door diverse personen en uit de mede
deling van het stadsbestuur aan het adres van het franciscaner concilie betref
fende de aanwezigheid van 'boeser Lutheraenscher ketterijen'. De kritiek 
kwam van geestelijken, van geletterde leken waaronder kapitaalkrachtige 

392 



kooplieden, van leden van het schippersgilde en van mensen uit de gewone 
burgerij. 

Begin 1535 bleek er in Kampen al een doperse aanhang te bestaan. In 1540 
was er een mennistisch conventikel met een voorganger. Van 1534-1544 wer
den de dopers in het Kamper rechtsgebied slechts incidenteel vervolgd. Tegen 
de moordbranders, die behandeld werden als gewone criminelen, werd over de 
periode 1546-1560 wel streng opgetreden. Overigens trad de magistraat vrij to
lerant tegen de ketters op. Daarin speelde het stedelijk zelfstandigheidsstreven 
ten opzichte van de centrale regering een belangrijke rol. 

In hoofdstuk 3 werd de verdere aantasting van het kerkelijk systeem tot in 
het najaar van 1566 beschreven. Een eerste aanzet voor een gereformeerd ker
kelijk leven kon worden vastgesteld. Een signaal van reformatorische kritiek 
binnen de bestaande kerk was de afwijkende prediking van kapelaan Berendt 
Andriessen inzake goede werken en eucharistisch offer. Begin jaren zestig was 
er sprake van een verminderd kerkelijk meeleven. Halverwege de jaren zestig 
vond op grote schaal de infiltratie plaats van officieel verboden lectuur. Onder 
brede lagen van de burgerij bestond grote belangstelling voor verdachte boe
ken. Plaatselijke drukkers lieten zich in met de uitgave en de verkoop ervan. 
Doordat de magistraat in de praktijk geen strak beleid voerde op dit punt, liet 
hij feitelijk verdere aantasting van het kerkelijk systeem toe. 

In de eerste helft van de jaren zestig ontstond er meer samenhang tussen de 
mensen die zich tegen de gevestigde kerk verzetten. In versterkte mate vond er 
onder hen conventikelvorming plaats en begin september 1566 dienden ze als 
groep een verzoek in om kerkelijke vergaderruimte voor diensten naar de 
Augsburgse Confessie. Onder de druk van de omstandigheden stond de magi
straat vóór 12 september officieel aan twee geestelijken toe om onder bepaalde 
voorwaarden het sacrament uit te delen sub utraque specie. Binnen de officiële 
erediensten werd prediking naar de eigen consciëntie vrijgegeven. Gezien de 
parallelle ontwikkelingen in de beide andere IJsselsteden en de ondersteuning 
vanuit de staten van het gewest, behoorde een wettig toegewezen kerkgebouw 
voor diensten naar de Augsburgse Confessie vanaf 12 september 1566 tot de 
mogelijkheden. Caspar Holstech, rector van de Latijnse School, predikte als 
officiant in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis naar eigen consciëntie vol
gens de genoemde confessie. Terwijl het stadsbestuur de gelovigen die in het 
Heilige-Geestgasthuis vergaderden hoopvol perspectief aanreikte, verbood hij 
tegelijkertijd de hageprediking van Jan Arentsz., een mandenmaker uit Alk
maar. De magistraat deed enkel concessies om radicale acties te voorkomen en 
hield de situatie zoveel mogelijk onder controle. Langs de drie wegen van con
ventikelvorming, hageprediking en verkondiging in de Heilige-Geestgasthuis-
kerk werd de basis gelegd voor een gereformeerd kerkelijk leven. 

In hoofdstuk 4 werd beschreven hoe kort na het hoopvolle perspectief van 
zomer 1566 de reformatorisch gezinden weer ondergronds moesten. De vol
gende drie factoren hebben hiertoe bijgedragen: 
Ie. De toenemende pressie van landvoogdes Margaretha en stadhouder 
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Aremberg met verwijzing naar de militaire macht van de koning. De magi
straat trok hierdoor zijn gedane beloften in. Er kwam geen kerkuimte voor 
protestanten. Aan geestelijken werd verboden het sacrament nog langer op af
wijkende wijze uit te delen. Het stadsbestuur werkte, zij het aarzelend, mee 
aan een proces tegen de Kamper drukker Peter Warnersz. 
2e. Een escalerend conflict tussen het stadsbestuur en de vicecureit Van Plo. 
De laatste was een uitgesproken vertegenwoordiger van het na-Trentse rooms-
katholicisme die met zijn contra-reformatorische houding de gevestigde kerk 
te Kampen wilde redden. De magistraat was bang voor onrust onder de burge
rij en keerde zich vaak lijnrecht tegen hem. Na vijf maanden in functie te zijn 
geweest, verdween de vicecureit. Ondertussen had hij door druk op het stads
bestuur de positie van de reformatorisch gezinden wel ongunstig beïnvloed. 
Caspar Holstech werd én als rector én als prediker volledig uitgeschakeld. Op
nieuw moest in conventikelverband vergaderd worden. De autochtoon Joa
chim Messenmaker trad daarbij als voorganger op. 
3e. Het regime van Alva. De nieuwe landvoogd eiste uitvoering van het pro
gram van de Contra-Reformatie, doorvoering van de decreten van Trente, 
volledige effectuering van de nieuwe bisdomregeling van 1559 en handhaving 
van de koninklijke godsdienstplakkaten. Binnen de context van het Alva-regi-
me resulteerde de gezamenlijke druk van de pastoor en de regeringsbisschop 
onder meer in herhaalde waarschuwingen van het stadsbestuur aan het adres 
van wie hun kerkelijke phchten verzuimden. Van concessies aan protestanten 
was geen sprake meer. Van berechting horen we in de periode 1568 tot 1572 
echter niets. Dit wekt de indruk dat de magistraat in de praktijk de strikte uit
voering van de ketterplakkaten heeft geboycot. Er zijn voldoende aanwijzin
gen dat er tijdens het Alva-regime naast de gevestigde kerk, kerkelijk leven on
der het kruis is blijven bestaan. Naast ballingen, met name uit Holland, werd 
daaraan deelgenomen door een kerngroep die behoorde tot de autochtone be
volking. 

Een belangrijke fase op weg naar erkend gereformeerd kerkelijk leven was 
de capitulatie van Kampen voor de zwager van Oranje, graaf Van den Berg, in 
augustus 1572. Deze overgave was in belangrijke mate het gevolg van een bre
de burgeroppositie, geleid door leden van vooral het schippersgilde en de bur
gerwacht. Al mag de oppositie zeker niet geheel worden verklaard als een 
overtuigd zich inzetten voor het gereformeerd protestantisme, toch werd de 
kern ervan gevormd door personen die een groeiende gereformeerde visie had
den. De capitulatie vond plaats op basis van een verdrag dat de bestaande reli
gie garandeerde. Al zwijgt de tekst van het capitulatieverdrag over de positie 
van de reformatorischen, toch werd bij de overgave de vrije uitoefening toege
zegd van diensten naar de Augsburgse Confessie. Deze afspraak van religie-
vrede bracht echter geen definitieve oplossing van het godsdienstvraagstuk. 

Binnen drie maanden na de capitulatie ging de stad weer naar het Spaanse 
kamp over. Tevoren brachten Van den Berg en de gereformeerden een politieke 
en godsdienstige doorbraak tot stand waarbij de religievrede werd geschonden. 
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Met het vertrek van Van den Berg brak kerkelijk een fase aan die kon wor
den omschreven als de periode van de 'Rooms-Katholieke Restauratie'. Deze 
omvangrijke restauratiebeweging in de geest van de Contra-Reformatie heeft 
geduurd van november 1572 tot juli 1578. In de geschiedenis van de stad vorm
de deze periode een absoluut dieptepunt. Ingelegerde Spaansgezinde soldaten 
ruïneerden de stad volkomen. Veel gereformeerden gingen in ballingschap. De 
ballingen maakten kennis met buitenlandse vluchtelingenkerken en met ker
ken binnen de opstandige gewesten, met name in Holland. Een groeiende gere
formeerde overtuiging heeft zich daar kunnen verstevigen. En in de periode 
die volgde op de 'capitulatie' voor Rennenberg (1578) konden terugkerende 
ballingen hun ervaringen bij de opbouw van het gereformeerde kerkelijk leven 
te Kampen inbrengen. Onder degenen die in de stad achterbleven, waren er die 
zich tijdelijk of voorgoed aan de bestaande kerk conformeerden. Als er een 
ondergrondse gemeente is blijven bestaan, zal deze in het diepste geheim ver
gaderd hebben. 

Hoofdstuk 5 gaf een beslissend keerpunt in de geschiedenis van de Gerefor
meerde Kerk te zien. Er kwam voor protestanten in Kampen officieel ruimte. 
Slechts enkele weken na de komst van Rennenberg op 20 juli 1578 richtten 118 
gezinshoofden zich met een rekest tot het stadsbestuur om vrijheid van gods
dienst en kerkruimte. De meeste rekestranten waren autochtonen, afkomstig 
uit alle lagen van de bevolking. Het stadsbestuur probeerde de positie van de 
Rooms-Katholieke kerk als enig toegelaten kerk te handhaven. Omdat de lo
kale overheid vrijheid van kerkvergadering voor protestanten afwees, maak
ten de rekestranten hun zaak aanhangig bij landvoogd Matthias en Oranje, 
dus bij de hoge overheid. Ondertussen hielden ze de kerk van het Heilige-
Geestgasthuis in bezit, waar oud-rector Holstech als gereformeerd predikant 
voorging. Nadat op 4 september deze kerk van beelden gezuiverd was, dron
gen soldaten het klooster en de kerk van de Minderbroeders binnen en richtten 
er vernielingen aan. De kloosterkerk werd hierop gesloten. Begin oktober wees 
de magistraat het verzoek om een kerkgebouw nogmaals af. 

Op 14 oktober 1578 echter werd een lokaal verdrag van kracht, waarin naast 
bepalingen van politieke, bestuurlijke en politionele aard, ook een bepaüng in
zake het religievraagstuk was opgenomen. Vanaf dat tijdstip werd de gerefor
meerde religie door de burgerlijke overheid erkend als een christelijke religie 
naast de rooms-katholieke en kreeg men de kerk van het Heilige-Geestgasthuis 
in gebruik. Het stadsbestuur tolereerde hiermee een breuk in de eenheid van 
burgerlijke en kerkelijke gemeenschap. 

De tolerantie van de gereformeerde religie werd op 28 juni 1579 in gelijkbe
rechtiging omgezet. Voorafgaand aan de officiële invoering van de Religievre-
de hadden zich een aantal bestuurlijke ontwikkelingen voorgedaan waarbij de 
gereformeerden binnen de staatsgezinde partij een sterk gemotiveerde groep 
bleken. Met de afkondiging van de Religievrede veranderden de verhoudingen 
binnen de stedelijke samenleving wezenlijk. Voortaan werd met de rechten 
van de gereformeerden officieel rekening gehouden. De gelijkberechtiging 
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werd ook op niet-kerkelijk gebied doorgetrokken. Daarmee stond het lidmaat
schap van magistraat en gemeente 'ende andere offitiën' voor gereformeerden 
open. Het stadsbestuur beoogde met de Religievrede echter geen principiële 
vrijheid van godsdienst te introduceren. Hij streefde handhaving van de open
bare orde na. De magistraat handhaafde zijn traditionele positie van be
schermheer van de kerk. Hij breidde deze nu ook tot de Gereformeerde Kerk 
uit. Verder bleef gereformeerde prediking gelimiteerd: buiten de kerk van het 
Heilige-Geestgasthuis was deze verboden. 

In de tweede helft 1579 polariseerden binnen de stad de verhoudingen. De 
spanning escaleerde in een gevecht rond het Minderbroedersklooster en het 
raadhuis, en eindigde met uitzetting uit de stad van de niet-burgers onder de 
Minderbroeders en op sluiting van de kloosterkerk. Evaluatie van dit comple
xe gebeuren blijft moeilijk, mede omdat het stadsbestuur het ware karakter 
van wat er voorgevallen was, naar de stadhouder toe versluierde. Duidelijk is, 
dat het gevecht een godsdienstige en politieke tweespalt onder de burgerij aan
toonde. Gedurende de maand november werd op de landdag aan een regeling 
gewerkt waarmee de burgerlijke rust verzekerd en de garantie verkregen werd 
dat de stad niet van het gewest, dat de staatse zijde aanhield, zou worden afge
zonderd. Binnen dit politieke kader werd in een aantal artikelen voor het reli
gievraagstuk een praktische oplossing gezocht. De regeling vormde een com
promis op basis van de artikelen van 12 oktober 1578 en de Religievrede van 28 
juni 1579. De stad werd onder gewestelijke curatele gezet. In zaken van religie 
mocht door de raad niets worden gedaan zonder advies en 'gemene resolutie' 
van de drie steden. Twaalf borgen uit de burgerij, van beide partijen zes, wa
ren met hun goederen persoonlijk als 'gijselers' voor naleving verantwoorde
lijk. Met deze regeling werd op 2 december 1579 de Religievrede opnieuw on
der ede bezworen. Bij die gelegenheid liet een afvaardiging van de gerefor
meerden weten, dat men bij de stadhouder een aanvraag zou indienen tot ver
krijging van de gesloten Minderbroederskerk. Het december-akkoord bond de 
godsdienstige en politieke partijen in Kampen samen tot stadhouder Rennen
berg vier maanden later naar Spaanse kant overging. De overeenkomst brak 
kort daarna stuk en ieder compromis werd voorgoed onbereikbaar. Daarmee 
kwam een eind aan een periode van anderhalf jaar religievrede. 

In hoofdstuk 6 werd de Gereformeerde Kerk te Kampen beschreven in de 
positie van enige publiek erkende kerk. Eerst werden de politieke en godsdien
stige ontwikkelingen na de afval van stadhouder Rennenberg in maart 1580 
besproken. De beeldenstorm korte tijd later en het in gebruik nemen van de 
kerkgebouwen door gereformeerden schiep een toestand die de facto de op
heffing van de geldende Religievrede betekende. Hoewel de nieuw gevormde 
staatsgezinde magistraat voor nog geen dertig procent uit gereformeerden be
stond, erkende hij de gereformeerde religie als de ware christelijke. De rooms
katholieken verkeerden in een moeilijke positie, mede omdat duidelijk was, 
dat de Spaanse troepen hun kerk en hun religie beschermden. Voor de niet-
spaansgezinde rooms-katholieken was de situatie wel heel erg moeilijk. Zij 
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steunden de opstand, de vrijheidsstrijd, net als de gereformeerden. Het afwer
pen van het Spaanse juk bracht hen echter geen vrijheid maar een verbod van 
eredienst. 

Terwijl Parma met troepen naderde en verzoeningspogingen ondernam, 
werkten de gereformeerden te Kampen aan de opbouw van hun kerkelijk le
ven. De confessionele basis bestond in binding aan de Nederlandse Geloofsbe
lijdenis en aan de Heidelbergse Catechismus. 

Een belangrijke vraag was: Hoe verhield zich het stadsbestuur ten opzichte 
van de kerkeraad? In de kerkeraad hadden enkele magistraatsleden zitting, zo
dat stadsbestuur en kerkeraad deels waren samengesteld uit dezelfde perso
nen. Tussen stadhuis en consistorie bestond geen gespannen, oppositionele 
verhouding. 

De voor gereformeerde eredienst ingerichte kerkgebouwen bleven door mid
del van wereldlijke kerkmeesters en provisoren beheerd door het stadsbestuur. 
De stadsorganisten werden binnen de gereformeerde erediensten ingeschakeld. 
Het stadsbestuur legde voor de predikanten een bibliotheek aan waarmee de 
prediking en het overige ambtswerk konden worden voorbereid in aansluiting 
op de internationale gereformeerde centra, met name op Geneve en Zurich. In 
het regeren van de gemeente wist de kerkeraad eigen zelfstandigheid ten op
zichte van het stadsbestuur te handhaven. Dit gold in mindere mate ten aan
zien van de benoeming van predikanten. Verkiezing, examinatie en bevesti
ging droegen het karakter van kerkelijke regeling, maar de approbatie van de 
overheid was vereist. Tegen verdergaande overheidsinmenging bij predikants
beroeping was men niet zonder reden waakzaam. Een beroepen predikant ont
ving uit handen van het stadsbestuur een benoemingsakte waarin zijn positie 
werd omschreven in termen als was hij een stedelijk ambtenaar. Voor de pre
dikantstraktementen bleef de kerk van het stadsbestuur afhankelijk. De bur
gerlijke overheid schreef regelmatig vasten- en bededagen uit. Met instemming 
van kerkelijke zijde werd van stadswege doopsbediening in de Gereformeerde 
Kerk voor alle kinderen binnen het stedelijk rechtsgebied verplicht gesteld. 

De avondmaalslijsten over de periode 1579 tot 1600 gaven inzicht in de fre
quentie van de avondmaalsviering en in de groei van de gemeente. Ook kon
den uit deze lijsten de maatschappelijke achtergrond, het beroep en de her
komst van veel gemeenteleden worden nagetrokken. 

Huisbezoeken werden door de ouderlingen en door de predikanten ge
bracht. De zielszorg omvatte ook ziekenbezoek, pastorale begeleiding van ge
vangenen en ter dood veroordeelden. Het diakenambt werd door het stadsbe
stuur burgerlijk ingekaderd. 

Van het stadsbestuur kreeg de Gereformeerde Kerk het toezicht op het ste
delijk onderwijs toevertrouwd. Met de andere kerken in het gewest heeft de 
Gereformeerde Kerk te Kampen zich ingezet voor de totstandkoming van ge
reformeerde instellingen van onderwijs voor zowel mannelijke als vrouwelijke 
scholieren. Er bleef clandestien onderwijs in rooms-katholieke zin bestaan. 

Inzake huwelijkssluiting zag de Gereformeerde Kerk goed overheidstoezicht 
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als noodzakelijk. Van gereformeerde trouwdwang voor rooms-katholieken en 
doopsgezinden was gedurende de zestiende eeuw geen sprake. 

Ten aanzien van de geestelijke goederen zagen de gereformeerden hun ide
aal grotendeels niet verwezenlijkt. De magistraat stond echter wel open voor 
aanwending van deze goederen ad pias causas. Kloostergoederen werden van 
stadswege geïnventariseerd en tot aan de opheffing van de nog bestaande 
kloosters in 1592 onder toezicht van stedelijke provisoren geplaatst. Voor de 
conventualen werd een alimentatieregeling getroffen. Kloosterafbraak was 
niet zonder meer het gevolg van de Reformatie. Ook bracht de Reformatie ter 
plaatse niet de afbraak van een bloeiend kloosterleven. 

De Gereformeerde Kerk achtte het verbod op niet-gereformeerde eredienst 
ook een zaak van beginsel. Bij de handhaving van de in haar ogen ware religie 
schakelde zij de burgerlijke overheid in. De openbare en geheime uitoefening 
van rooms-katholieke en doperse godsdienst werd bij herhaalde publicatie ver
boden. Op de uitoefening van geheime zielszorg heeft overheidssanctie niet 
ontbroken. Ondanks de strenge wetgeving was er toch sprake van een redelijk 
milde juridische praktijk. Voor Kampen is geen verbanning aangetoond dan 
van enkele geestelijken die zich schuldig maakten aan verboden godsdienstige 
praktijken. Conventualen, reguliere en seculiere geestelijken konden, mits zij 
de rooms-katholieke reUgie niet propageerden, rustig in de stad verblijven. 
Hielden zij zich stil, dan was hun ahmentatie gegarandeerd. De mate van to
lerantie ten aanzien van de particuliere burgers was groot. Er was immers vrij
heid van geweten. Niemand werd gedwongen gereformeerd te worden. 

De magistraat, die ambtshalve voor een christelijke samenleving zorg droeg, 
gaf hiertoe allerlei maatschappelijke voorschriften uit. Deze waren niet ty
pisch calvinistisch. Ze maakten deel uit van een reeds langer bestaand, alge
meen christelijk waardenpatroon. AI was Kampen een stad waar de Gerefor
meerde Kerk het overwicht had, dit verhinderde niet dat ook vele niet-gerefor-
meerden zich er vestigden. Zij vonden er een goed bestaan, mede doordat hun 
van overheidswege allerlei faciliteiten werden verleend. 

Verandering en continuïteit 

Ons onderzoek begon met de plechtige intocht in 1517 van de Utrechtse bis
schop Philips van Bourgondië. Ruim tachtig jaar later leek er te Kampen uiter
lijk nauwelijks iets veranderd te zijn. Over de IJssel naderde men de stad via 
dezelfde houten brug. Het IJsselfront had nog zijn poorten, muren en torens. 
In de Bovenhoek torende als vanouds de St. Nicolaaskerk, de Buitenkerk be
heerste nog steeds de andere hoek van de stad en in het midden van het stads
beeld stond de bekende schepentoren. Maar op straat en in de stegen werd 
door sommigen Vlaams en Frans gesproken. In de 'nye draperie' werkten al
lerlei mensen van buitenaf. Binnen de muren bevond zich een Waalse kerk. 
Kerkklokken kondigden gereformeerde erediensten aan. In de St. Nicolaas-

398 



kerk en in de Buitenkerk trof men geen pastoor of kapelaans meer aan. Pro
cessies werden er niet meer gehouden. Priesters, monniken en nonnen waren 
uit het straatbeeld verdwenen. Rooms-katholieken en doopsgezinden kwamen 
in schuilkerken bijeen. Op het raadhuis hadden zich allerlei veranderingen 
voorgedaan. De bestuurders van voorheen, enkele vooraanstaande famiUes en 
hun aanhang, waren verdwenen. Een nieuwe gezworen gemeente had zijn in
trede gedaan. De kleine gemeente bestond niet meer. In het stadsbestuur had 
ook een minderheid van gereformeerden zitting. In het proces dat uiteindelijk 
de overgang tot de Reformatie had gebracht, hadden zij een andere bestuurlij
ke denkwijze getoond. Tot aan de overgang was ten opzichte van de centrale 
autoriteiten een streven naar stedelijke en gewestelijke autonomie kenmerkend 
geweest. Maar de gereformeerden hadden bestuurlijke steun buiten de stad ge
zocht. Om hun kerkelijke en politieke invloed in de stad te vergroten, schakel
den zij gewestelijke en centrale autoriteiten in. 

Voor de kerk hield de overgang naar de Reformatie fundamentele verande
ringen in, allereerst op dogmatisch en liturgisch gebied. Het sterke contrast 
tussen de ruim 250 altaardiensten en het geringe aantal gereformeerde Woord
diensten per week geeft, zij het in uiterlijke vorm, het gewijzigde karakter van 
de vroomheidsbeleving aan. Toch was er bij alle verandering ook sprake van 
veel continuïteit. Zo veranderde er weinig in de relatie kerk en stadsbestuur. 
De magistraat handhaafde voor de publieke kerk zijn positie van bescherm
heer die hij voor de Reformatie in de rooms-katholieke parochie bezat. Even
als voorheen de pastoors werden de predikanten door het stadsbestuur als ste
delijke functionarissen beschouwd. Hun benoemingsbrief kregen ze uit han
den van de magistraat. De invloed van het stadsbestuur ten aanzien van kerke
lijke aangelegenheden hield de mogelijkheid van conflicten in. De kerkgebou
wen bleven openbare gebouwen en de hele kerkfabriek bleef in opdracht van 
het stadsbestuur door wereldlijke kerkmeesters beheerd. In de personele be
zetting van het kerkmeesterschap heeft de Reformatie geen wijziging gebracht. 
Ook de stadsorganisten bleven aan. En het doorberekenen van allerlei kosten 
van het kerkelijk leven aan de stad komt zowel voor als na de Reformatie 
voor. De vroeger door de magistraat aan particulieren opgelegde verplichting 
om bij het opstellen van een testament een bepaald bedrag aan de kerk te 
schenken, bleef na de Reformatie van kracht. Ook het ingeschakelen van de 
predikant als opsteller of als getuige bij een testament wijst op continuïteit. Al 
was de rooms-katholieke feestkalender afgeschaft, zowel het stadsbestuur als 
de kerkeraad gaven tot ver in de zeventiende eeuw een datum-aanduiding die 
aan deze kalender was ontleend. Grote koperen gildekronen in de Bovenkerk 
en in de Broederkerk gaven aan, dat tussen de kerk en het economische leven 
ook na de Reformatie band bleef bestaan. 

De nieuwe stedelijke maatschappij droeg geen typisch calvinistisch stempel. 
De normen en waarden voor het openbare leven sloten bij een reeds lang be
staand algemeen-christelijk waardenpatroon aan. Binnen het stedelijk leefkli
maat bestond meer ruimte voor andersdenkenden dan volgens de godsdienst-
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wetten was toegestaan. Dit was het gevolg van de godsdienstpolitiek van het 
stadsbestuur ten aanzien van afwijkende gevoelens gedurende de hele zestiende 
eeuw. Vóór de Reformatie kondigde de magistraat wel de godsdienstplakkaten 
van de centrale regering af, maar in de praktijk bestond er een ruime mate van 
tolerantie. Slechts onder dwang ging het stadsbestuur tot ingrijpen over, zoals 
bijvoorbeeld in het proces tegen Peter Warnersz. Als achterliggend motief gold 
onder meer het staan op eigen rechten en privileges tegenover het als een in
breuk ervaren ingrijpen van de centrale regering. Ook de zorg voor de rust en 
de orde binnen de stad vormde een belangrijk argument. Het ontstaan van in
terne onrust maakte de stad kwetsbaar voor ingrijpen van buitenaf. Bovendien 
was voor Kampen als handelsstad de zestiende eeuw een economisch en poli
tiek instabiele periode. De stad wilde zoveel mogelijk economische recessie 
voorkomen. Een tolerant leefklimaat leverde een bijdrage tot vestiging van 
buitenaf en tot rust onder de burgerij. Alle vormen van religievrede waren op 
deze visie gebaseerd. Deze beleidslijn liep na de Reformatie ongebroken ver
der. Al werd vanuit de kerkelijke vergaderingen aangedrongen op maatregelen 
om 'paapse en mennistische stoutigheden' tegen te gaan, tot veel concreet in
grijpen heeft dit niet geleid. Wel hebben een generale alimentatieregeling met 
de daaraan voor rooms-katholieke geestelijken verbonden condities effect ge
had. Ze deden de geestelijken uiteindelijk uitsterven en Kampen is mede hier
door gereformeerd geworden. Toen met de Reformatie de kerkelijke recht
spraak naar het canonieke recht wegviel, was er een nieuwe regeling voor het 
huwelijk nodig. De Gereformeerde Kerk stond een regeling voor waarbij naast 
de overheid de kerk een beslissende stem in huwelijkszaken had. Een dergelijke 
regeling kwam echter niet tot stand. Het stadsbestuur hield het kerkelijk huwe
lijk in de Gereformeerde Kerk voor wettig, maar behalve in de publieke kerk 
kon men ook trouwen op het stadhuis. Het onderwijs werd niet in handen van 
de Gereformeerde Kerk gelegd, al werd het toezicht op het onderwijs door het 
stadsbestuur wel mede toevertrouwd aan de predikanten. Overheid en kerk 
hebben er zich samen voor ingezet dat er in de scholen niets tegen de gerefor
meerde leer werd geleerd. De school is echter geen instrument geweest om de 
samenleving onder dwang te protestantiseren. Voor ouders en scholieren stond 
gewetensvrijheid vast. Deze vrijheid was een van de verworvenheden van de 
overgang tot de Reformatie. Al betekende dit nog geen vrijheid van gods
dienst, geloofsvervolging was voorbij. De stedelijke armenbedehng werd in de 
jaren negentig voor korte tijd in handen van de gereformeerde diakonie ge
legd. Echter onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat bij ondersteuning geen on
derscheid naar religie zou worden gemaakt. Het centraliserend optreden van 
de magistraat ten aanzien van de instellingen voor personae miserabiles had 
voor het nog maar kort in gereformeerde zin functionerende diakenambt ge
volgen. Het raakvlak tussen overheid en kerk op het punt van de armenzorg 
veranderde in 1598 in een soort inkapseling van de kerkelijke diakonie door de 
burgerlijke overheid. In dergelijke omstandigheden kon de kerkelijke armen
zorg geen geschikt instrument zijn om de samenleving te protestantiseren. 
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Zusammenfassung und Schlussbetrachtung 

Um die Reformation im 16. Jahrhundert in Kampen beschreiben zu konnen, 
war es zunachst notig zu fragen, wie das kirchliche und burgerliche Leben der 
Stadt zuvor ausgesehen hat. Im 1. Kapitel wurden darum besonders die verwal-
tungstechnischen, juristischen, wirtschaftlichen und religiosen Hintergrunde 
aufgezeigt. Uber der stadtischen Gesellschaft wachte, so meinte man, als 
Schutzpatron der Heilige Nikolaus. Ihm war die parochiale Bovenkerk ge-
weiht. Burgerliche und kirchliche Gemeinschaft waren in Kampen fast iden-
tisch. Die sozialen Bindungen hatten eine religiose Komponente. Die Verant-
wortung fur die stadtische Verwaltung lag beim Magistral. Er hat in kirch-
lichen Fragen einen grossen Emfluss. Im Pastor sah er vor allem den Beamten 
der Stadt. 

Kampen stand unter dem Einfluss Geert Grotes und der devotio moderna. 
Die Erneuerung des kirchlichen Lebens, die von dieser Bewegung ausging, darf 
man aber nicht als pra-reformatorische Aktion auffassen. 

Im 2. Kapitel wurden die ersten Signale reformatorischer Kritik behandelt, 
die von den zwanziger Jahren bis gegen Ende der funfziger Jahre des 16. Jahr-
hunderts zu verzeichnen sind. Alle eher unbestimmten religiosen Erneuerungs-
bewegungen wurden unter Punkt A. behandelt. Die Taufer, die mit ihren radi-
kal-reformatorischen Anmassungen bei allen Unterschiedlichkeiten im einzel-
nen, doch eine profilierte Bewegung darstellten, wurden unter Punkt B. be-
sprochen. 

Bereits gegen Ende des Jahres 1524 bezog der Magistrat in Form einer Bu-
cherzensur offentlich Stellung gegen die 'lutherije'. Mit diesem Ausdruck wur-
de nicht nur das dogmatische Luthertum bezeichnet, sondern auch andere Ar-
ten der Ketzerei. In den dreissiger und vierziger Jahren nahm die Kritik an der 
bestehenden Kirche zu. In diese Richtung wiesen verschiedene Vorgange: ein 
Verbot, uber ketzerische Themen zu sprechen; ein Besuch des bischoflichen 
Inquisitors an die Stadt und eine papstliche Ausserung dass Kampen wegen 
der 'lutherije' einen residierenden Pastor brauche. Weitere Evidenz fur die 
Zunahme von Kritik an der bestehenden Kirche boten ein Volksauflauf um 
den ketzerischen Vizekurator Arent Graet van Collen und die haufigen Kon
takte, die eine Reihe von Burgern zu diesem Geistlichen auch dann noch unter-
hielten, als dieser schon Jahre lang in Verbannung lebte. Und schliesslich ver-
starkten die offenthche Bemöngelung des Pastors, die Leugnung des Altarsa-

401 



kraments durch verschiedene Personen sowie die Mitteilung des Magistrals an 
die Adresse des franziskanischen Konzils bezuglich des Vorhandenseins bosar-
tiger luthenscher Ketzerei diesen Eindruck. Die Kritik kam von Geistlichen, 
von gebildeten Laien, darunter kapitalkraftige Kaufleute, von Mitgliedern der 
Scliifferzunft und von Menschen aus der einfachen Burgerschaft. 

Nachweisslich gab es sciion Anfang 1535 in Kampen Anhanger der Taufer. 
Fur das Jahr 1540 liess sich ein mennonitischer Konventikel mit einem Predi-
ger nachweisen. Von 1534 bis 1544 wurden die Taufer im Rechtsgebiet Kam
pen nur vereinzelt verfolgt. Gegen die 'Mordbrenner', die wie gewohnliche 
Kriminelle behandelt wurden, wurde allerdings von 1546 bis 1560 streng vor-
gegangen. Im ubrigen ging der Magistral gegen die Ketzer recht tolerant vor. 
Das Bemuhen der Stadt um Selbstandigkeit hinsichtlich der Zentralregierung 
spielte dabei eine wichtige Rolle. 

Im 3. Kapitel wurde die weitere Zerruttung des kirchlichen Systems bis zum 
Jahre 1566 beschrieben. Ein erster Ansatz reformierten kirchlichen Lebens 
konnte festgestellt werden. Ein Signal reformatorischer Kritik mnerhalb der 
bestehenden Kirche waren die von der herkommlichen Lehre abweichenden 
Predigten des Kaplans Berendt Andriessen uber die guten Werke und das Eu-
charistieopfer. Anfang der sechziger Jahre war eine geringere Beteiligung am 
kirchlichen Leben zu verzeichnen. Mitte der sechziger Jahre fand m grossem 
Umfange die Infiltration mit offiziell verbotener Lekture statt. In weiten 
Schichten der Burgerschaft hatte man ein grosses Interesse fur verdachtige Bu-
cher. Ortliche Drucker Hessen sich mit dem Druck und Vertrieb dieser Schriften 
ein. Da der Magistral in dieser Sache praktisch keine strenge Kontrolle aus-
ubte, gab er weiteren Angriffen auf das kirchliche System Raum. 

In der ersten Halfte der sechziger Jahre wuchs der Zusammenhang zwischen 
denen, die sich gegen die etablierte Kirche auflehnten. In verstarktem Masse 
kam es in diesen Kreisen zur Bildung von Konventikeln, und Anfang Septem
ber 1566 reichten sie als Gruppe eme Bitte zur Erhaltung von Kirchenraum fur 
die Gottesdienste nach dem Augsburger Bekenntnis ein. Unter dem Druck der 
Umstande erlaubte der Magistral vor dem 12. September zwei Geistlichen offi
ziell, mit bestimmten Auflagen das Sakramenl m beiderlei Gestall {sub utraque 
specie) auszuteilen. Innerhalb des offiziellen Gottesdiensles wurde das Predi-
gen nach eigenem Gewissen freigegeben. Angesichts der parallelen Enlwicklun-
gen in den beiden anderen IJsselstadten Deventer und Zwolle und der Unter-
stutzung seitens der Staaten der Provinz war die gesetzliche Zuweisung eines 
Kirchengebaudes fur Gottesdienste gemass dem Augsburger Bekenntnis seit 
dem 12. September 1566 moglich. Caspar Holstech, Rektor der Lateinschule, 
predigte als Offiziant nach eigenem Gewissen entsprechend diesem Bekenntnis 
m der Kirche des Heilige-Geestgasthuis. Wahrend die stadtische Regierung den 
Glaubigen, die sich im Heilige-Geestgasthuis versammelten, eine hoffnungs-
volle Perspektive bot, untersagte sie gleichzeitig die Freiluftgottesdienste (Hec-
kenpredigung) des Korbflechters Jan Arentsz aus Alkmaar. Der 

402 



Magistral machte nur Konzessionen um radikalen Aktionen zuvorzukommen, 
und er versuchte die Lage soweit wie moglich unter Kontrolle zu halten. Durch 
die Konventikelbildung, die Freiluftgottesdienste und die Verkundigung in der 
Kirche des Heilige-Geestgasthuis wurde das Fundament fur ein reformiertes 
kirchliches Leben in Kampen gelegt. 

Im 4. Kapitel wurde beschrieben, wie die reformatorisch gesinnten Kreise 
kurz nach der so hoffnungsvollen Aussicht des Sommers 1566 wieder in den 
Untergrund mussten. Die folgenden drei Faktoren haben dazu beigetragen: 

1. Der zunehmende Druck der Landvogtin Margaretha und des Statthalters 
Aremberg mit dem Hinweis auf die militarische Macht des Konigs. Der Magi
stral zog infolgedessen seine gegebenen Versprechen zuruck. Es wurde kein 
Kirchenraum fur die Protestanten zur Verfugung gestellt. Den Geistlichen wur
de verboten, das Sakrament weiterhin in zweifacher Gestalt auszuteilen. Der 
Magistral wirkte, wenn auch zogernd im Prozess gegen den Kamper Drucker 
Peter Warnersz mit. 

2. Ein eskalierender Konflikt zwischen dem Magistral und dem Vizekurat 
Van Plo. Letzterer war ein ausgesprochener Verf echter des nachtridentini-
schen Katholizismus, der mit seiner gegenreformatorischen Einstellung die eta-
blierte Kirche in Kampen retten woUte. Der Magistral furchlete Unruhen unter 
den Burgern und bezog eine schroff gegensalzliche Stellung gegen ihn. Nach-
dem er funf Monate im Amt war, verschwand der Vizekurat. Inzwischen hatte 
er allerdings durch Druck auf die stadtische Obrigkeit die Situation der refor
matorisch Gesinnten verschlechtert. Caspar Holstech wurde sowohl als Rektor 
als auch als Prediger vollstandig ausgeschaltet. Erneut musste man sich m Kon-
ventikeln versammeln. Der autochthone Joachim Messenmaker trat dabei als 
Prediger auf. 

3. Das Regime von Alva. Der neue Landvogt verlangte die Durchfuhrung 
des Programs der Gegenreformation, die Ausfiihrung der tridentinischen 
Dekrete, die vollstandige Ausfuhrung der neuen Bistumsregelung aus dem 
Jahre 1559 und die Befolgung der koniglichen Religionsplakate. Im Rahmen 
des Alva-Regime fuhrte der gemeinsame Druck von Pastor und Regierungsbi-
schof unter anderem dazu, dass diejenigen, die ihre kirchlichen Pflichten ver-
nachlassigten, wiederholt durch den Magistral verwarnl wurden. Von Zuge-
standnissen an die Protestanten konnte keine Rede mehr sein. Über gerichth-
che Verurteilungen horen wir aus den Jahren 1568 bis 1572 nichts. Das er-
weckt den Eindruck, dass der Magistral in der Praxis die strenge Durchfuh
rung der Ketzerplakate verweigerl hat. Es gibl ausreichende Hinweise dafur, 
dass es zur Zeit des Alva-Regimes neben der elablierlen Kirche ein kirchliches 
Leben 'unter dem Kreuz' gegeben hat. Ausser den Verbannlen, vor allem aus 
Holland, nahm daran eine Kerngruppe Teil, die zur autochthonen Bevolke-
rung gehorte. 

Eine bedeutende Phase auf dem Weg zur Anerkennung des reformierlen 
kirchlichen Lebens war die Kapilulation Kampens vor dem Schwager von Wil-
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helm von Oranien, dem Grafen Van den Berg, im August 1572. Diese Kapitu-
lation war grosstenteils die Folge einer breiten Burgeropposition, die vor allem 
durch Mitglieder der Schifferzunft und der Burgerwehr angefuhrt wurde. 
Auch wenn diese Opposition gewiss nicht ganz als uberzeugter Einsatz fur den 
reformierten Protestantismus gedeutet werden kann, so wurde doch ihr Kern 
von Personen mit wachsender reformierter Einsicht gebildet. Die Kapitulation 
erfolgte aufgrund eines Vertrages, der die bestehende Religion garantierte. 
Wenn der Text des Kapitulationsvertrages auch uber die Stellung der Refor-
matorischen schweigt, so wurde doch immerhin bei der Übergabe die freie Au-
subung von Gottesdiensten gemass dem Augsburger Bekenntnis zugesagt. 
Diese Vereinbarung eines Religionsfriedens brachte allerdings keine endgulti-
ge Losung der Religionsfrage. 

Innerhalb von drei Monaten nach der Kapitulation ging die Stadt wieder ins 
spanische Lager uber. Zuvor erreichten Van den Berg und die Reformierten ei-
nen politischen und religiosen Durchbruch, wodurch der Religionsfriede ge-
brochen wurde. 

Mit dem Abzug Van den Bergs begann eine kirchliche Phase, die als ro-
misch-kathohsche Restauration bezeichnet werden konnte. Diese umfangrei-
che Restaurationsbewegung im Geiste der Gegenreformation dauerte vom No
vember 1572 bis zum Juli 1578. In der Geschichte der Stadt stellte diese Perio
de einen absoluten Tiefpunkt dar. In Kampen stationierte spanisch gesinnte 
Soldaten ruimerten die Stadt vollig. Viele Reformierte gingen in die Verban-
nung. Die Verbannten lernten die auslandischen Fluchtlingskirchen und die 
Kirchen in den aufstandischen Provinzen, besonders in Holland, kennen. Hier 
konnte sich eine wachsende reformierte Uberzeugung festigen. Und in der Pe
riode nach der 'Kapitulation' vor Rennenberg (1578) konnten die Ruckkehrer 
aus der Verbannung ihre Erfahrungen zum Aufbau des reformierten Lebens 
in Kampen beitragen. Unter denen, die in der Stadt zuruckgeblieben waren, 
befanden sich solche, die sich der bestehenden Kirche vorubergehend oder 
endgultig angepasst hatten. Falls in dieser Zeit eine Untergrundgemeinde be
standen haben sollte, so versammelte sich diese in aller Heimlichkeit. 

Das 5. Kapitel zeigte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte 
der Reformierten Kirche. Die Protestanten wurden in Kampen offiziell zuge-
lassen. 

Nur wenige Wochen nach der Ankunft Rennenbergs am 20. Juli 1578 wand-
ten sich 118 Familienhaupter mit einer Bittschrift fur Religionsfreiheit und 
Kirchenraume an den Magistrat. Die meisten Bittsteller waren Alteingesessene 
aus alien Bevolkerungsschichten. Der Magistrat versuchte, die Stellung der 
Romisch-Katholischen Kirche als die einzig zulassige zu erhalten. Da die loka
le Obrigkeit das Verlangen der Protestanten nach Versammlungsfreiheit ab-
wies, wandten sich die Bittsteller mit ihrem Anliegen an Landvogt Matthias 
und Wilhelm von Oranien, also an die hohere Regierungsinstanz. Wahrend-
dessen hielten sie die Kirche des Heilige-Geestgasthuis besetzt, wo Altrektor 
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Holstech als reformierter Pfarrer predigte. Nachdem am 4. September diese 
Kirche von Bildern gesaubert worden war, drangen Soldaten in die Kirche und 
das Franziskanerkloster ein und richteten eine Verwustung an. Daraufhin 
wurde die Klosterkirche geschlossen. Anfang Oktober wies der Magistrat die 
Bitte auf ein Kirchengebaude erneut ab. 

Am 14. Oktober 1578 trat jedoch eine lokale Übereinkunft in Kraft, die ne-
ben polizeilichen und verwaltungstechnischen Bestimmungen auch eine Klau-
sel bezuglich der Religionsfrage enthielt. Von diesem Zeitpunkt an wurde die 
reformierte Religion als christliche Religion neben der romisch-katholischen 
durch die burgerliche Obrigkeit anerkannt. Die Kirche des Heilige-Geestgast
huis wurde den Reformierten zur Verfugung gestellt. Damit akzeptierte die 
Stadtverwaltung einen Bruch in der kirchlichen und burgerüchen Gemein-
schaft. 

Das Tolerieren der reformierten Religion wurde am 28. Juni 1579 in eine 
Gleichberechtigung umgewandelt. Bevor es zu dieser offiziellen Einfuhrung 
des Religionsfriedens kam, hatten sich eine Reihe verwaltungstechnischer Ent-
wicklungen ergeben, wobei sich die Reformierten als stark motivierte Gruppe 
innerhalb der staatsgesinnten Partei erwiesen. Mit der Verkundigung des Reli
gionsfriedens veranderten sich die Verhaltnisse innerhalb der stadtischen Ge-
sellschaft grundlegend. Von nun an wurden die Rechte der Reformierten offi-
ziell berucksichtigt. Die Gleichberechtigung vollzog sich auch auf nicht-kirch-
lichem Gebiet. Damit wurde es fur Reformierte moglich Amter im Magistrat, 
der Gemeinde und andere officia zu ubernehmen. Allerdings beabsichtigte die 
stadtische Regierung nicht, mit dem Religionsfrieden eine prinzipielle Reli-
gionsfreiheit einzufuhren. Sie bemuhte sich, die offentliche Ordnung aufrecht 
zu erhalten. Der Magistrat behauptete seine Stellung als Schirmherr der Kir
che. Er breitete diese nun auch auf die reformierten Kirchen aus. Des weiteren 
blieb die reformierte Predigt eingeschrankt: ausserhalb der Kirche des Heilige-
Geestgasthuis blieb sie untersagt. 

In der zweiten Halfte des Jahres 1579 kam es innerhalb der Stadt zu einer 
Polarisierung der Verhaltnisse. Die Spannung fuhrte zu einem Gefecht rund-
um das Franziskanerkloster und das Rathaus. Dieses endete mit der Vertrei-
bung der Franziskaner, sofern diese keine Burger der Stadt waren, und mit der 
Schliessung der Klosterkirche. Eine Bewertung dieses komplexen Geschehens 
bleibt schwierig, unter anderem weil der Magistrat den wahren Charakter der 
Ereignisse vor dem Statthalter verschleierte. Klar ist, dass das Gefecht eine re
ligiose und politische Spaltung unter den Burgern sichtbar machte. Im No
vember arbeitete der Landtag an einer Regelung, wodurch die burgerliche 
Ruhe gesichert und die Garantie erlangt wurde, dass die Stadt nicht von der 
Provinz, die auf seiten der Generalstaaten stand, isoliert werden sollte. Inner
halb dieses politischen Rahmens wurde in einer Reihe von Artikeln eine prak
tische Losung fur die Religionsfrage gesucht. Diese Regelung stellte einen 
Kompromiss auf der Grundlage der Artikel vom 14. Oktober 1578 und des Re
ligionsfriedens vom 28. Juni 1579 dar. Die Stadt wurde einer provinzialen 
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Vormundschaft unterstellt. In der Religionsfrage durfte der Rat nicht ohne 
Gutachten und gemeinsame Beschlusse der IJsselstadte Deventer und Zwolle 
handeln. Zwolf Burgen aus der Burgerschaft, von jeder der beiden Parteien 
sechs, waren als Geiseln mit ihrem Besitz personlich fur die Einhaltung dieser 
Verordnung verantwortlich. Mit dieser Regelung wurde am 2. Dezember 1579 
der Religionsfriede erneut unter Eid beschworen. Bei dieser Gelegenheit teilte 
eine Abordnung der Reformierten mit, dass man beim Statthalter einen An-
trag auf Zurverfugungstellung der geschlossenen Franziskanerkirche stellen 
wurde. Die Dezember-Vereinbarung vereinigte die religiosen und politischen 
Parteien in Kampen, bis Statthalter Rennenberg vier Monate spater auf die 
spanische Seite uberging. Die Übereinkunft zerbrach kurz darauf, und ein 
Kompromiss wurde unerreichbar. Damit war de facto eine anderthalbjahrige 
Periode des Religionsfriedens beendet. 

lm 6. Kapitel wurde die reformierte Kirche in Kampen in ihrer Position als 
einzige offentlich anerkannte Kirche beschrieben. Zunachst wurden die politi
schen und religiosen Entwicklungen nach dem Abfall des Statthalters Rennen
berg im Marz 1580 besprochen. Durch den kurze Zeit spater erfolgenden Bil-
dersturm und die Ingebrauchnahme der Kirchengebaude durch die Reformier
ten entstand ein Zustand, der praktisch die Aufhebung des geitenden Reli
gionsfriedens bedeutete. Obwohl der neu gebildete staatsgesinnte Magistrat 
noch nicht einmal zu dreissig Prozent aus Reformierten bestand, erkannte er 
die reformierte Religion als die wahrhaft christliche an. Die romischen Katho-
liken befanden sich in einer schwierigen Position, nicht zuletzt weil feststand, 
dass ihre Kirche und Religion unter dem Schutz der spanischen Truppen stan
den. Fur die nicht-spanisch gesinnten Katholiken war die Situation besonders 
schwierig. Sie unterstutzten den Aufstand und den Freiheitskampf ebenso wie 
die Reformierten. Das Abwerfen des spanischen Jochs brachte ihnen jedoch 
keine Freiheit, sondern ein Verbot ihrer offentlichen Gottesdienste. 

Wahrend der Herzog von Parma sich mit Truppen naherte und Aussoh-
nungsversuche unternahm, arbeiteten die Reformierten in Kampen am Auf-
bau ihres kirchlichen Lebens. Die konfessionelle Grundlage bestand in der 
Bindung an das Niederlandische Glaubensbekenntnis (Confessio Belgica) und 
an den Heidelberger Katechismus. 

Eine zentrale Frage in diesem Kapitel war: Wie verhielt sich der Magistrat 
im Hinblick auf den Kirchenrat? Einige Magistratsmitglieder erhiehen im Kir-
chenrat einen Sitz, so dass sich stadtische Obrigkeit und Kirchenrat zum Teil 
aus denselben Personen zusammensetzten. Zwischen Rathaus und Konsisto-
rium bestand kein gespanntes, oppositioneiles Verhaltnis. 

Die fur reformierte Gottesdienste eingerichteten Kirchengebaude wurden 
mittels weltlicher Kirchenvorsteher und Provisoren durch die Stadtregierung 
verwaltet. In den reformierten Gottesdiensten wurden die Stadtorganisten ein-
gesetzt. Der Magistrat Hess für die Prediger eine Bibliothek einrichten, die die-
se fur die Vorbereitung ihrer Predigten und ihrer ubrigen Amtsaufgaben im 
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Anschluss an die reformierten Zentren, besonders Genf und Zurich, gebrau-
chen konnten. In der Leitung der Gemeinde wusste der Kirchenrat eine gewis
se Selbstandigkeit gegenuber der stadtischen Obrigkeit zu behaupten. Das gait 
in geringerem Masse fur die Ernennung von Pfarrern. Die Wahl und die Exa
mination batten den Charakter von kirchlichen Einrichtungen, aber die Ap
probation der Obrigkeit war notwendig. Gegen weitergehende Einmischungen 
der Obrigkeit bei der Berufung von Pfarrern war man nicht ohne Grund wach-
sam. Ein berufener Pfarrer erhielt seine Ernennungsurkunde aus Handen des 
Magistrats, worin seine Position mit solchen Worten umschrieben war, als sei 
er ein stadtischer Beamter. Fur die Gehalter der Pfarrer blieb die Kirche von 
dem Magistrat abhangig. Die burgerliche Obrigkeit schrieb regelmassig Bet-
und Fastentage aus. Mit kirchlicher Einwilligung schrieb der Magistrat die 
Taufe aller Kinder in ihrem Rechtsgebiet in der Reformierten Kirche vor. 

Die Abendmahlslisten aus der Zeit von 1579 bis 1600 ermoglichten eine Ein-
sicht in die Haufigkeit der Abendmahlsausteilung und das Wachstum der 
Gemeinde. Auch konnten anhand dieser Listen der gesellschaftliche Hinter-
grund, der Beruf und die Herkunft vieler Gemeindemitglieder festgestellt wer
den. 

Hausbesuche wurden von Kirchenaltesten und Predigern vorgenommen. 
Die Seelsorgetatigkeit umfasste auch Krankenbesuche und die pastorale 
Begleitung Gefangener und zum Tod Verurteilter. Das Diakonenamt wurde 
von der stadtische Obrigkeit in den Rahmen der burgerlichen Armenfursorge 
eingefugt. 

Vom Magistrat wurde der reformierten Kirche die Aufsicht uber den stadti
sche Unterricht anvertraut. Mit den anderen Kirchen der Provinz hatte sich 
die reformierte Kirche in Kampen fur das Zustandekommen reformierter Un-
terrichtsanstalten fur mannliche und weibliche Schuier eingesetzt. Unterricht 
im romisch-katholischen Sinne blieb heimlich bestehen. 

Bezuglich der Eheschliessungen hielt die reformierte Kirche eine gute Beauf-
sichtigung durch die Obrigkeit fur notwendig. Von einem reformierten Trau-
zwang fur Katholiken und Taufer konnte fur das 16. Jahrhundert keine Rede 
sein. 

In Bezug auf die geistlichen Besitztumer sahen die Reformierten ihr Ideal 
grosstenteils nicht verwirklicht. Der Magistrat war j edoch fur eine Verwen-
dung dieser Besitztumer ad pias causas offen. Klosterguter wurden von der 
Stadt inventarisiert und bis zur Auflosung der noch bestehenden Kloster im 
Jahre 1592 unter die Aufsicht stadtischer Provisoren gestellt. Fur die ehemali-
gen Konventualen wurde eine Alimentionsregelung getroffen. Das Abreissen 
der Kloster war nicht ohne weiteres eine Folge der Reformation. Auch hatte 
die Reformation vor Ort nicht die Beendigung eines bluhenden Klosterlebens 
zur Folge. 

Die reformierte Kirche betrachtete das Verbot nicht-reformierter Gottes-
dienste auch als eine Sache des Prinzips. Zur Erhaltung, der in ihren Augen 
wahren Religion schaltete sie die burgerliche Obrigkeit ein. Die offentliche 
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und geheime Ausubung romisch-katholischer und tauferischer Gottesdienste 
wurde durch wiederholte Veroffentlichungen verboten. An Sanktionen seitens 
der stadtischen Obrigkeit gegen die Ausubung geheimer Seelsorge hat es nicht 
gemangelt. Trotz der strengen Gesetzgebung war von einer milden juristischen 
Praxis die Rede. Von Kampen ist keine Verbannung bekannt, ausser der von 
einigen Geistlichen, die sich verbotener reügioser Praktiken schuldig gemacht 
hatten. Konventuale, Regular- und Sakularkleriker konnten, sofern sie die ro-
misch-katholische Religion nicht propagierten, ruhig in der Stadt bleiben. So
fern sie sich still verhielten, war ihre Alimentation garantiert. Das Mass an To-
leranz gegenuber Privatpersonen war gross. Denn es gab Gewissensfreiheit. 
Niemand wurde gezwungen reformiert zu werden. 

Der Magistrat, der von Amts wegen fur ein christliches Zusammenleben 
sorgte, erliess diesbezuglich allerlei gesellschaftliche Vorschriften. Sie waren 
Teil einer schon langer bestehenden, allgemein christlichen Wertordnung. 
Auch wenn Kampen eine Stadt war, in der die reformierte Kirche das Uberge-
wicht hatte, verhinderte dies nicht, dass sich auch viele Nicht-Reformierte in 
Kampen niederliessen. Sie konnten dort gut leben, u.a. weil ihnen die Obrig
keit mancherlei Erleichterungen zuteil werden liess. 

Wandel und Kontinuitat 
Fur die Kirche brachte der Ubergang zur Reformation grundlegende Veran-

derungen mit sich, vor allem auf dogmatischem und liturgischem Gebiet. Der 
Starke Kontrast zwischen den rund 250 Altardiensten und der geringen Zahl 
reformierter Wortpredigten pro Woche zeigt rein ausserlich den veranderten 
Charakter des Frommigkeitserlebens. Dennoch gab es bei aller Veranderung 
auch viel Kontinuitat. So veranderte sich z.B. wenig im Verhaltnis zwischen 
stadtischer Obrigkeit und Kirche. Der Magistrat erhielt sich seine Schirmherr-
schaft uber die offentliche Kirche, die er bereits vor der Reformation in dem 
romisch-katholischen Sprengel besessen hatte. Genauso wie zuvor die Pasto
ren, so wurden nun die reformierten Pfarrer von dem Magistrat als stadtische 
Beamte betrachtet. Ihre Ernennungsurkunde nahmen sie vom Magistrat ent-
gegen. Der Einfluss der stadtische Regierung hinsichtlich kirchlicher Angele-
genheiten barg die Moglichkeit des Konflikts in sich. Die Kirchengebaude blie-
ben offentliche Gebaude und die gesamte Kirchenfabrik wurde weiterhin im 
Auftrag der stadtischen Obrigkeit von weltüchen Kirchenvorstehern verwal-
tet. An der personellen Besetzung des Amtes eines Kirchenvorstehers hat die 
Reformation nichts verandert. Auch die Stadtorganisten blieben im Amt. Und 
das in Rechnung bringen verschiedener kirchlicher Kosten an die Stadt kam 
sowohl vor als auch nach der Reformation vor. Die fruher durch den Magi
strat Privatpersonen auferlegte Verpflichtung, um bei der Aufsetzung ihres 
Testaments der Kirche einen bestimmten Betrag zu schenken, blieb auch nach 
der Reformation in Kraft. Ebenso bewiess das Einschalten der reformierten 
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Pfarrer als Verfasser oder Zeugen von Testamenten die Kontinuitat. Wenn 
das romisch-katholische Kalendarium auch abgeschafft war, so bezogen sich 
doch sowohl Magistrat als auch Kirchenrat bis ins 17. Jahrhundert hinein bei 
der Angabe von Daten auf diesen Kalender. Grosse kupferne Zunftkronleuch-
ter in der Bovenkerk und in der Broederkerk zeigten, dass zwischen Kirche 
und Wirtschaft auch noch nach der Reformation Bindungen bestehen blieben. 

Die neue stadtische Gesellschaft trug keinen typisch kalvinistischen Stem
pel. Die Normen und Werte des offentlichen Lebens entsprachen einer schon 
lange bestehenden allgemein christlichen Wertordnung. Innerhalb des stadti-
schen Lebens gab es mehr Freiheit fur Andersdenkende, als nach dem Reli-
giorsgesetze zugebilligt worden war. Das war die Folge einer Religionspolitik, 
die der Magistrat hinsichtlich abweichender Ansichten wahrend des ganzen 
16. Jahrhunderts verfolgte. Vor der Reformation machte der Magistrat zwar 
die Religionsplakate der Zentralregierung bekannt, aber in der Praxis gab es 
ein grossen Mass an Toleranz. Nur gezwungenermassen griff die stadtische 
Regierung ein, so wie z.B. im Prozess gegen den Drucker Peter Warnersz. Da-
hinter steckte unter anderem das Motiv, eigene Rechte und Privilegiën gegenu-
ber Eingriffen der Zentralregierung zu wahren, die als Verstoss gegen diese 
Rechte empfunden wurden. Auch die Sorge um Ruhe und Ordnung in der 
Stadt stellte ein wichtiges Argument dar. Das Entstehen interner Unruhe 
machte die Stadt gegenuber Eingriffen von aussen verletzlich. Daruber hinaus 
war das 16. Jahrhundert fur die Handelsstadt Kampen wirtschafthch und poli-
tisch eine unstabile Periode. Die Stadt wollte wirtschaftlicher Rezession soweit 
wie moglich vorbeugen. Ein tolerantes Umgangsklima trug zur ausseren Festi-
gung und zur Ruhe unter den Burgern bei. Alle Formen des Religionsfriedens 
grundeten sich auf diese Ansicht. Diese politische Linie wurde nach der Refor
mation ununterbrochen fortgesetzt. Auch wenn aus kirchlichen Kreisen auf 
Massnahmen gegen 'papistische und mennonitische Verwegenheit' gedrangt 
wurde, hat dies nur selten zu konkreten Eingriffen gefuhrt. AUerdings blieben 
eine allgemeine Alimentionsregelung und die damit verbundenen Bedingungen 
fur romisch-katholische Priester nicht ohne Wirkung. Sie hatten das Ausster-
ben der Geistlichen zur Folge, und nicht zuletzt hierdurch ist Kampen refor-
miert geworden. Als mit der Reformation die kirchliche Rechtspflege gemass 
dem kanonischen Recht entfiel, war eine neue Regelung fur die Eheschliessung 
notwendig. Die reformierte Kirche trat fur eine Neuregelung ein, derzufolge 
neben der Obrigkeit die Kirche ein entscheidendes Mitspracherecht bei Ange-
legenheiten der Eheschliessung haben sollte. Eine solche Regelung kam jedoch 
nicht zustande. Der Magistrat betrachtete die kirchliche Eheschhessung in der 
reformierten Kirche als legitim; aber ausser in der offentlichen Kirche war die 
Eheschliessung auch im Rathaus mogHch. Der Schulunterricht wurde nicht 
der reformierten Kirche ubertragen. Jedoch wurde die Aufsicht uber den Un-
terricht unter anderem den Pfarrern anvertraut. Obrigkeit und Kirche setzten 
sich gemeinsam dafur ein, dass in den Schulen nichts gelehrt wurde, was dem 
reformierten Glauben widersprach. AUerdings war die Schule kein Instru-
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ment, um die Gesellschaft unter Zwangsausübung für den Protestantismus zu 
gewinnen. EItern und Schülern wurde Gewissensfreiheit zugestanden. Diese 
Freiheit war eines der Ergebnisse, welche der Übergang zur Reformation mit 
sich brachte. Auch wenn damit noch keine Religionsfreiheit garantiert war, 
die Zeit der Verfolgung Andersglaubiger war vorbei. Die stadtische Armen-
fürsorge wurde in den neunziger Jahren für kurze Zeit in die Hande der refor-
mierten Diakonie gelegt. Dies geschah jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbe-
halt, dass dabei keine religiösen Unterschiede gemacht werden sollten. Das 
zentralisierende Vorgehen des Magistrats bezüglich der Einrichtungen für per
sonae miserabiles blieb für das erst seit kurzer Zeit im reformierten Sinne 
funktionierende Diakonenamt nicht ohne Folgen. Die Berührungsflache von 
Obrigkeit und Kirche bezüglich der Armenfürsorge veranderte sich im Jahre 
1598. Es kam zu einer Art Einkapselung der kirchlichen Diakonie durch die 
bürgerliche Obrigkeit. Unter solchen Umstanden konnte die kirchliche Ar
menfürsorge kein geeignetes Instrument sein zur Protestantisierung der Ge
sellschaft. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I 

Opgaaf van het aantal wekelijks te Kampen gehouden missen 

Opmerking De op basis van het visitatierapport van 15 juni 1571 gegeven aantallen 
staan in het schema aangegeven zonder haken Het aantal missen en celebranten ver
meld tussen de haken, is gebaseerd op het visitatierapport van 8 mei 1575 De met een 
asterisk aangegeven diensten komen uit andere, in noot 286 van hoofdstuk 1, vermelde 
bronnen 

PLAATS VAN VIERING 
-In de S? Nicolaaskerk 

MISSEN PER WEEK AANTAL CELEBRANTEN 

H Kruis voor het koor 
H Kruis en O L V in de 
Omgang van het koor 
H Kruis 
St Agathe 
St Aldegonde 
St Andreas 

St Anna 
St Barbara 
St Catharma 
Driekoningen 
H Drievuldigheid in altari 
venerabihs Sacramenti 
St Ehgius 
St Erasmus 
St Georgius 
H Graf 
St Jacobus en Catharina 
St Johannes Baptistae 
St Lazarus en gezusters 
St Matheus 
St Michael 

6 

1 
4 
5 [3] 
2 
?[5] 

4 
2 [4] 
3 [4] 

[2] 

5 
7 [4] 
5 
2 

[3/ ' ' ' 
2 
MS] 
4 [5] 
M3] 
?[2] 

1 
1 
1 
2 
f ['per 
Minoritas'] 
?m 
1[2] 
1 

II] 

7 
3 
3 
1 

[1] 
1 
? l l ] 
2 
1 
1 

1 'Onus habet trium missarum in hebdomada diebus domimcis et festivis circa secundam mis-
sam' Acta visitationis, 196 
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PLAATS VAN VIERING 
St. Nicolaas 
St. Petrus en Paulus 
Sacramentsaltaar 

St. Simon en Judas 
St. Thomas 
Transfigurationis Domini 
in altari St. Salvator 
O.L.Vrouwe 
O.L.Vrouwe in de Zon 
11.000 Maagden 
Der Zielen 
St. Cunera 

MISSEN PER WEEK 
[1/?2]1 
2 

[6] 

4 [3/4] 
2 

7/8 [5/6] 
?[4] 
3 
3 
2 

[2] 

AANTAL CELEBRAi 

1 
? ['4 missas deserviunt 
Minoritae'] 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

[?] 

-InAtO.L.V.-kerk: 

St. Anna 
St. Anthonius 
St. Bartholomeus 
St. Catharina 
St. Christofoor 
St. Georgius 
Officium St. Georgius 
St. Jacobus 
H.KruisenSt. Willibrord 
H. Kruis en St. Jacobus 
Officium Beatae Mariae 
Virginis 
Officium altaris divae 
Virginis seu Magdalena 
Officium Beatae Mariae 
Virginis, St. Franciscus et 
St. Ambrosius 
Officium dolorum Virginis 
Mariae 
St. Martinus 
St. Olavius 
St. Petrus en Paulus 
H. Sacrament 

?[4] 
6 

[2] 
3 

[4] 
3 
2 
3 [6] 
7 [5] 
1/2^1] 

3 

3 

4 

?[4] 
3 

[3] 
3 
4 [3] 

2 [3] 
[1] 

[1] 

[2] 

[2] 

-In het St. Geertruidengasthuis: 

St. Anthonius 5 
St. Geertruid 7 

2 
2 

2 'Solebant jubere celebrari dominicis et festivis diebus missas'. Acta visitationis, 203. 
3 'Onus trium missarum in quindena'. Ada visitationis, 37. 
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PLAATS VAN VIERING 
-In het Heilige Geest gasthuis: 

Beatae Mariae Virginis 
St. Anna 
St. Elisabeth 
St. Jacobus 
H. Sacrament 

MISSEN PER WEEK AANTAL CELEBRANTEN 

? 
3 
3/4 
? 
7 

-In het Catharinagasthuis: 
*Volgens de aanstellingsacten van de pastoor waren aan de parochiedienst wekelijks 
een viertal missen in de kapel van dit gasthuis verbonden.'' 

-In het Cellebroedersklooster. 

St. Lazarus 9 
St. Anna 5 
St. Augustinus 8 

-In het klooster St. Anna der Cellezusters: 

St. Anna 4 
St. Johannes 4 
O.L.V., St. Anthonius, 
Franciscus, Clara en 
Laurentius 4 

-In het St. Brigittenconvent: 

St. Philippus, Jacobus, 
Lucas en Marcus, Mauritius 
et sociorum [4] 
Beatae Mariae Virginis et 
aliorum sanctorum [5] 

1 
? 'per Franciscanes leguntur' 

? 'per Franciscanos missas 
celebrari' 

[1] 

[?] 
-In het St. Agnesklooster: 
*Hier stond het altaar van het Heilige Kruis, Petrus, Paulus en alle apostelen, evange

listen en martelaren waarop in 1487 een officie werd gesticht dat bediend werd door een 
apart hiervoor aangestelde vicaris. Aantal missen onbekend. 

-In het Michielsconvent: 
*In de kapel van het convent werden een onbekend aantal missen opgedragen. Zie pag. 
51 van hoofdstuk 1. 

-In de kerk van het Minderbroedersconvent: 
*In de kerk bevonden zich meerdere altaren' waarop een onbekend aantal missen op

gedragen werden. 

4 O.A. 2248-2253, 2255. 
5 Zie hoofdstuk 5, 283, waar verwijdering van beelden en altaren uit deze kerk aan de orde 
komt. In hoofdstuk 6, 291 noot 26, wordt ten aanzien van dit kerkgebouw vermeld: 'arae des-
tructae'. 
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-In het Karthuizerklooster. 
*Op het altaar in de kapel werd ter ere van de H. Maagd in 1492 een vicarie gesticht. 

GA-KK 309, regesten 746 en 756. Alle dagen, dus 7 keer per week, werd er bovendien 
de gewone mis opgedragen. Zie pag. 49 van hoofdstuk 1. 

Vatten we de gegevens over de wekelijkse misviering samen, dan wordt duidelijk, 
a. dat in de St. Nicolaaskerk per week minstens 97 - 99 missen werden opgedragen, 
waartoe minsten 34 keer een celebrant werd ingeschakeld. 
b. dat in de O.L.V.-kerk tenminste 71 - 73 missen gehouden werden, met minstens 25 
keer een celebrant. 
c. dat in het St. Geertruidengasthuis, het Heilige-Geestgasthuis en het St. Catharina-
gasthuis samen minstens 31-32 missen door 10 celebranten per week werden opgedra
gen. 
d. dat in het Cellebroedersklooster, het Cellezustersconvent, het Karthuizerklooster en 
het St. Brigittenconvent samen wekelijks minstens 50 missen werden gehouden door 
tenminste 12 celebranten. 

In bovengenoemde kerken, kloosters en kapellen werden in totaal iedere week min
stens 249 - 254 missen opgedragen, waarbij tenminste 81 keer een celebrant was betrok
ken. Voor een totaalopgaaf van de te Kampen per week gehouden missen zouden ook 
nog de ontbrekende aantallen van het Michielsklooster, het Agnietenconvent en het 
Minderbroedersklooster betrokken moeten worden. Preciese gegevens hierover ontbre
ken echter. 
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BIJLAGE II 
De verandering van het Kamper stadsbestuur door graaf Van den Berg, oktober 1572. 

Van de 18 leden van de oude raad keren er 11 niet meer terug: 
Gasper Schepeier Simon Glauwe Jansz. 
Hugo van den Gruythuys Jasper van Breda 
Jacob Claessen Bartolt van Wilsem 
Geert van Endhoven Coenraet van der Vecht 
Gorgien Haersolte Carl Knoppert 
Arent toe Boecop 

In de nieuwe raad zijn niet meer dan 3 van de 18 leden persoonlijk lid van de Gerefor
meerde Kerk geworden, te weten: Rutger Hudde, Hendrik Kistenmaker en Jonge Rei
ner. 
Van 10 raadsleden treffen we later familie als lid van de Gereformeerde Kerk aan. Dit 
geldt van: 

Gerbrant ten Bussche Hendrick de Wolff 
Roelof Buyter Henric van Ens 
Claes Haarsolte Otto Tengnagel 
Egbert Lose Bartolt Luloffsz. 
Herman Igerman Marten Albertsz. 

De grote gemeente telde 24 leden. Van hen worden er 3 in de nieuwe raad benoemd, 10 
mogen aanblijven. De door graaf Van den Berg opgestelde incomplete lijst bevat 22 na
men, waarvan 7 van de 22 persoonlijk een gereformeerde visie hebben. Dit geldt van: 

Geert Hoyer Herman Gijsbertsz. 
Jan Jansz. Jacob Jelijsz. 
Lucas Schroer Thijs van Oldenseel 
Jan Gherrytsz. 

Behalve Geert Hoyer zijn de overige genoemde meenteleden nieuw. 

Voor de complete lijsten over 1572 van personen die voor en tijdens het bewind van 
Van den Berg het stadsbestuur hebben gevormd, zie OA 276; OA 282; OA 22, fol. 95; 
Schilder, Van Raad tot municipaliteit, 58-62, 63. 
De gegevens over de kerkelijke ligging van de leden van de colleges werden verkregen 
door al de namen van de nieuwe raad en de nieuwe gezworen gemeente te vergelijken 
met de lidmatenlijsten van de Gereformeerde Kerk over de jaren 1580 e.v. 
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BIJLAGE III 

Vernieuwing van de magistraat na terugkeer van Kampen aan Spaanse zijde, januari 
1573. 

De volgende personen worden in de raad verkozen: 
Gasper Schepeler Willem van Winsem 
Geert van Endhoven Henrick Crachtsz. 
Coenraet van der Vecht Henrick van Averenck 
Gorgien Haersolte Simon Glauwe 
Carl Knoppert Herman ter Brugge 
Arent toe Boecop Albert van Wyringen 
Simon Glauwe Jansz. Simon Kuynretorff 
Jacob Claessen Johan Roeper 
Otto Tengnagel Johan toe Boecop 

Van hen waren er 9 door het regime van Van den Berg als raadslid uitgeschakeld. Hun 
rooms-katholieke gezindheid was bij terugkeer van de stad in het Spaanse kamp over-
duidehjk. Het betreft: 

Gasper Schepeler 
Geert van Endhoven* 
Coenraet van der Vecht* 
Gorgien Haersolte 
Carl Knoppert 
Arent toe Boecop 
Simon Glauwe Jansz.* 
Jacob Claessen 
Willem van Winsem, tevoren lid van de gezworen gemeente 

Van de 18 personen door Van den Berg in de raad benoemd, keren er 17 niet meer terug 
in de nieuwe raad. Voor het Spaanse bewind waren zij verdacht. Het betreft: 

Hendrick de Wolff Rutger Hudde 
Gerbrant ten Bussche Jonge Reiner 
Henric van Ens Bartolt Luloffsz. 
Claes Kruese Herman Igerman 
Arent Brant Marten Albertsz. 
Hendrik Kistenmaker Jan van Holtzende 
Roelof Buyter Claes Haersolte 
Gosen van der Schere Egbert Lose 
Johan Cloppenburg 

De gegevens zijn gebaseerd op de in BIJLAGE II vermelde bronnen. 

De met een * aangegeven personen worden begin jaren '80 door staatsgezinde burgers 
als verdacht de stad uitgezet. 
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BIJLAGE IV 
Lijst met namen van personen die in de periode volgend op die van de Rooms-Katholie-
ke Restauratie, niet meer aan de orde komen in de kerkelijke situatie ter plaatse. De 
lijst berust op eigen onderzoek. 

VREEMDELINGEN AUTOCHTONEN 

Nele van Amsterdam 
en haar dochter 
Egbert Jansz. 
Sybrant Burchman 
Peter Bastiaensz. 
Andries Andriesz. 
Herman Bastiaensz. 
Johan Reijersz. 
Johan Rijckmansz. 
Willem Lambertsz. 
Geert Vrese 
Maes Brantsen 
Berent Gaerman 
Henrick Gaerman 
Gheert Petersz. 
Claes van Brunswijck 
Reyner Wolphartsz. 
Hans van Rhuenen/Groningen 
en zijn vrouw 
Lubbert Jansz. 
Peter Dircksz. 
Adriaen, 's-Gravenzande 
Dirck Cornelisz. 
Johan Cornelisz. 
Leenardt uit Valkenburg 
Henrick Kecklinckhusen 

Lucas Schroer 
en zijn vrouw 
Geert Schroer 
Mattheus Schroer 
en zijn vrouw 
Evert Schroer 
Alijdt Ronnewaegen 
Koeckenbacker, de 
Reiner Glasemaker 
Berent Rotgers 
Alijdt Ravens 
Herman Raeven 
Jan Pelgrom 
Peter Bartoltsz. 
Luytgen Lubbers 
Thijs van Loeywagen 
N. Tengnagel 
Minne Mellema Vriese 
Willem Swaentgen 
Cornells Wijbrants 
Willem 'op die Bleecke' en 
zijn vrouw 
Catharina 'in 't gasthuis' 
Lubbert Haacksz. 'in den Matstoel' 
Henrick Joessen 
Wijcher Geertsz. 
Trijne 'in de 
Pannebackerssteeg' 
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BIJLAGE V 
Lijst van namen van personen die in ballingsciiap zijn gegaan, waarvan we later de na
men weer tegenkomen. Als het tij is gekeerd, voegen zij zich hier weer bij de Gerefor
meerde Kerk. Van degenen die niet meer persoonlijk bij de plaatselijke gemeente terug
keren, komen we later wel een aantal familienamen tegen. De namen van de laatsten 
staan in de lijst 'FAMILIE' aangegeven. De lijst berust op eigen onderzoek. 

PERSOONLIJK KEREN TERUG: 

Caspar Holstech 
Geert Hoyer 
Lubbert Henricksen 
Jan Jansz. 
Hendrik Kistenmaker 
Egbert Lose 
Joachim Messenmaker 
Johan Cornelisz. 
Thijs van Oldenseel 
Aelt Craen 
Claes van Olst 
Henrick Smit 
en zijn vrouw 
Henrickgen Berentsz. 

Herman Gijsbertsz. 
Borchert, goudsmid 
Rutger Hudde 
Jan ter Steghe 
Jan Geerts 
Geert Vrese 
Gerrit Bloeme 
Jacob Jansz. 
Jonge Reiner 
Jacob Jelijsz. 
Gerrit Nijber 
Johan Eckelboom 
Jan Blauwe 

FAMILIE: 

Gijsbert van Bronckhorst 
Peter Warnersz. 
Herent Rotgers 
Bartolt Luloffsz,schepen 
Henrick Joessen 
Herman Igerman, schepen 
Willem Swaentgen 
Herman van den Clooster 
Wijcher Geertsz. 
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BIJLAGE VI 
Rekest van 118 burgers om vrijheid van godsdienstoefening en om een kerkgebouw 
voor het houden van protestantse erediensten. O.A. 2263, ongedateerd stuk; te dateren 
augustus 1578. 

Erbare, voorsichtighe heren burghremesteren, scepen unde raet der stadt Campen. 
Wij, tegenwordige vanwegen die gemeyne burgeren, geven Iw ersaemen mit behoirlic-
ker reverentien unnd onderdanicheyden te kennen, dewijle dorch die hoecheyt van den 
eertzhartoghe, heer Mathias, governuer unnd capiteyn-generaell, e tc , etc., unnd die 
Generale Staten opgerecht is eine algemeyne religionsfrede unnd ordonancie, waerinne 
den onderdanen togelaten unnd geconsentiert is nicht allene to mogen leven na dem 
f rij doom haerder conscientien, maer ook so verne daer hondert huysghesinden sijn te 
mogen begeren van den magistraet der stede eine bequame plaetze ende kercke om al-
dair liberlick te mogen doen houden, hooren unde celebreren die godlicke diensten alse 
predicatien, bedinghen, sangen, doopsels, nachtmaelen, begravingen, houweUcken, 
scholen unde andere saken der religion tobehorende. Unde also wij dan in 't getall bo
ven hondert huysgesinden starck sijn, is onse onderdanige begeren, Iw ersaemen gelie
ven wille ons eine bequame kercke te vergunnen, dair wij die frijheyt onser conscien
tien, die evangelissche predicatien unde exercitien van dien, gelijck andere landen, han
delen unnd oeffenen mogen unde also die algemeyne religionsfrede volcomelick unde 
blijdelick ghenieten tot welfart deser stadt unnd der algemeyner landen, Godt unde on
sen naesten dienende. 

(volgen 118 handtekeningen) 
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BIJLAGE VII 

Lijst met 72 namen van rekestranten die autochtonen waren. Voor meer au
tochtonen zie ook de Ujst in BIJLAGE IX. 

Rutger Hudde 
Reinert Boltenhouwer 
Hendrik Petersz. 
Gerrit Bloeme 
Jan Rotgers 
Jacob Jansz. 
Berent [Egbert?] Jansz. 
Jan Jacobsen 
Jan ten Grotenhuis 
Louwe Jansz. 
Louwe van Brugge 
Jan Geerts 
Harmen Henricksen, bakker 
Henrick Albertsz. 
Jan Wolters, glazemaker 
Andries Hermansz., schuitman 
Jacob Jelijsz. 
Jonge Reiner 
Berent Arentsz.,schoenmaker 
Claes Petersz. 
Berent Henrycksz. 
Johan Jacobsz. 
Gosen Jansens 
Willem Reiners 
Hendrick Gerritsz. 
Willem Wyllemsz. 
Cornells Jansz. 
Jan Claesen Bloeme 
Hendrik ter Barchorst 
Arent Vrese 
Peter Jansz. 
Claes Dirksz., brouwer 
Bijerte Soetemansz. 
Peter Taemensz. 
Henrick Smit 
Louwe Jongejan 
Albert Jongejan 

Rolef Jansz. 
Johan Cornelisz. 
Ingen Blauwe 
Jacob Jansz. 
Hermen Dierixsen 
Hermen Hendericksz. 
Lubbert Henricksen 
Willem Henricksen 
Gosen Hermsen 
Warner van Stenforden 
Willem Speldemaker 
Dorick Berentsz. 
Harmen van Oldenseel 
Dubbelt Cornelisz. 
Claes Jansz. [uurwerkmaker] 

Marten Dyriksz. 
Jacob Smit 
Hermen Henrycksen 
Jan Cornelysz. 
Johan Eckelboom 
Claes Lambertsz. 
Henryck Otsen 
Jan Willemsz. 
Jan Claessen 
Jacob Jansen, kistenmaker 
Hendrick Dircksz. 
Mr Aelt Craen 
Willem Jansz., hoedenmaker 
Gerrit Nijber 
Thijs van Oldenseel 
Jan Petersz. 
Jan van Zwolle 
Wolter Jansz. 
Claes van Aken 
Gosen Kistenmaker 
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BIJLAGE VIII 
Deze bijlage bevat in de vorm van een naamlijst het resultaat van een vergelij
king tussen de namen op de rekestlij st van 1578 en die op de avondmaalslijsten 
over de jaren 1579-1589. Van de 118 gezinshoofden (of hun gezinsleden) die in 
1578 een verzoek om een kerkgebouw indienden, werden 53 personen binnen 
tien jaar belijdend lid van de Gereformeerde Kerk'. 

1 *Rutger Hudde 
2 Hans Drenth 
3 *Reinert Boltenhouwer 

[diens weduwe Catrina] 
4 *Henrick Petersz. [Moeyck] 
5 *Gerrit Bloeme [diens vrouw 

Grietken Fransd.) 
6 Jan Josen 
7 *Jan Cornelysz. 
8 *Jacob Jansz. 
9 *Jacob Jansen 

10 *Berent Jansen 
11 *Lubbert Henricksen 
12 *Willem Henricksen 
13 Albert Henricksz. [schipper] 
14 *Henrick Albertsz. 
15 *Jan Wolters, glazemaker 
16 Joachim Nolle, ijzerkremer 
17 *Andries [Hermansz.], schuitman 
18 *Jacob Jelijsz. [koperslager] 
19 *Berent Arentsz., schoenmaker 
20 *Berent Henrycksz. 
21 Derijck Hendrycksz. 
22 *Gosen Jansens [schipper] 
23 Willem Jansen 
24 *Willem Willemsz. [metselaar] 
25 *Cornelis Jansz. 
26 Claes Wyllemsen 

27 *Louwe Jansz. [schipper] 
28 *Hendrik ter Barchorst 
29 *Peter Jansz. 
30 Cornells Hendricksz., [wever] 
31 SweerLose 
32 Claes Cloecke 
33 Jan Gerritsz. Cloecke 
34 Willem Jacobsen [visser] 
35 * Hermen Dierixsen [schipper] 
36 *Jan Jacobsen 
37 *Remmelt Jaspers 
38 *Willem Speldemaker 
39 *Jan Gherrytsz. 
40 Arent Toenisz. 
41 *Claes Jansz. [uurwerkmaker] 
42 Johan Cornelisz. [schipper] 
43 *Henryck Otsen [molenaar] 
44 *Jan Willemsz. 
45 *Jan Claessen 
46 *Jacob Jansen, kistenmaker 
47 *Aelt Craen 
48 * Willem Jansz., hoedenmaker 
49 *Thijs van Oldenseel 
50 Hendryck luchtermaker 
51 *HenrickSmit 
52 *WoIter Jansz. 
53 *Gosen [Cornelisz.], kistenmaker 

1 De namen met een asterisk hebben betrekking op rekestrant-belijdende leden van wie met ze
kerheid kon worden vastgesteld dat ze tevens deel uitmaakten van de autochtone bevolking. In 
BIJLAGE IX komt nog een lijst aan de orde met 31 namen van autochtonen die, al onderteken
den ze het rekest van 1578 niet, wel als leden van de Gereformeerde Kerk aan de eerste avond
maalsvieringen in 1579 hebben deelgenomen. 
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BIJLAGE IX 
Lijst van 31 autochtonen, die, al ondertekenden ze het rekest van 1578 niet, een jaar la
ter wel lid zijn geworden van de Gereformeerde Kerk. Van hen waren er 26 reeds in 
1566 burger of inwoner, de overige 5 konden in 1570 als burger worden genoteerd. 

Albert ter Haar 
Catrina Ottincks 
Anna Jansz. 
Borchert, goudmeester 
Hendrik van Vreden 
Wolter, timmerman 
Claes Toenis, wever 
Claer van der Vene 
Henrick Willems, Witten Arent 
Herman Gijsbers 
Henrick Jansz. 
Jacob Vene, zeilmaker 
Bartelt Hendricksz. 
Bertolt van Vreden, wever 
Dirck Dircksz., wever 
Wolter Petersz., boekbinder 

Geertken Eversz. 
Willem Jansz. van Zwolle 
Claes Hermesz., verver 
Willem Toenis 
Jan ter Steghe 
Willem Berendtsz., alias 
!brande Willem' 
Jan Jansen, piloet 
Herman Hermansz., bakker 
Isebrant Cornelis, schipper 
Arent Toenis, schoenmaker 
Jan Hendriksz., lakensnijder 
Gerrit Hendriksz., schipper 
Lubberts Draeke 
Anna Jansz., schoenmaker 
Jan Ottens, oliemolenaar 

Voor meer autochtone gereformeerden zie BIJLAGE VII 
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BIJLAGE X 
Tekst van de officiële Religievrede, 28 juni 1579 O A 243, fol 67v-70r. 

Anno 1500 negen ende tsoeventich upten 28 junij 

RELIGIONSVREDE 

Alsoe in den articulen bij onsen Genedigen Heren Stadtholder, den welgeboeren Gra
ven van Renneberch, sampt Ridderschap ende Steden des landes van Overissell etc up 
die ontlastinge der stadt Campen van den garnison ende tot versekennge der selver 
stadt op den 12den octobns a[nn]o 1578 ingegaen, onder andere beliefft ende overcoe-
men is, dat in saeken van religie die eene den anderen ghiene indracht, verhindennge, 
noch oick eenige vorder vernijeonge doen noch voernemen sol, dan dat die van die ge-
reformierde religie in die kercke van den Hilligen Ghiest die sie inhadden, hoer exercitie 
solden moegen doen nae die ordonantie der durchluchtigen fursten, eertzhertochs van 
Oestennjck, Guverneurs Generaell deser erf f neder landen, hebben Burgermeisteren, 
Schepenen ende Raedt, sampt die gezwoeren gemeenten derselver stadt Campen, tot 
ruste ende eendracht der stadt ende burgeren ende tot verhoedinge aller inconvenienten 
geaccordiert ende ingewilliget dese naebeschreven articulen volgende den voet des Reh-
gionsvrede ende den articulen bij sijn hoichheit dienangaende der voirs stadt Campen, 
hier tho bevoerens togeschickt, die een yder burger ende ingeseten soe van die catholyc-
ke als gereformierde rehgie schuldich sail wesen tho achtervolgen Ende dat bij provisie 
ende wes tertijdt, bij sijne hoecheit ende den heren van den Generalen Staten anders 
hierinne geordineert ende geresolviert sail sijn Ende dit to geschiene sonder prejuditie 
der pacificatie van Gendt, oick mit expressen voirbeholt, dat het concept der voirs Re-
hgioensvrede ende voirgeroerte sijner hoechheits articulen deser stadt in oeren rechten, 
privilegiën ende gerechticheiden gheensins prejudiciabell wesen sullen 

In den eersten sail vergeten ende vergeven wesen, alles wessymantz van der ener offt an-
derzijdt tegens den anderen offte andersins misdaen hefft mit woirden offte mit werc-
ken allene in saken van religie, doch alle andere misbruicken ende ondaden uuthgesun-
dert 

Item dat die van der gereformierder religie (achtervolgende tvurs accordt ende reli-
gioensvrede) sullen binnen dese stadt genieten moegen die vnjheit ende exercitie der 
voers gereformierde religie in die voirgeroerte kercke van den HiUigen Ghiest allene te 
oeffenen, doch eenen yderen sijne sepulturen voirbeholden 

Mit welcke toelaetinge der voirs Hilhgen Ghiestes kercke die burgeren ende ingesete-
nen deser stadt (begerende nae die gereformierde religie te leven) sich sullen laten ge
noegen sonder eenige andere gewijede ofte ongewijede plaetsen eygener auttoriteit in to 
nemen offte ander bijcompsten ofte conventiculen heimehck noch openbaere te hol
den, noch oick kercken ofte gewijede plaetzen to plunderen, beelden to breecken offte 
to defigureren 

Dat die van die gereformierde religie hoer predicanten ende ministers den magistraeth 
deser stadt sullen presentieren omme bij die selve geadmitteert ende ontfangen te wor-
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den, mitz doende den voirs magistraet eedt van getrouwicheit ende onderdanicheit in 
allen civilen ende politiken saken, sonder dat sie eenichsins mit saken die jurisdictie 
ende regiennge deser stadt betreffende sich bemoeijen, inmengen offte eetwes attentie-
ren sullen dat tot vercleininge der reputation des magistraetz ende jurisdictie deser stadt 
verstaen solde moegen worden directelick noch indirectehck. 

Welcke predicanten geholden sullen wesen sich to conformieren der vors gereformierde 
religie soe in predigen als exercitien derselver, sonder die eenichsins to buyten te gaen 

Dat oick die predicanten ende andere soe van die gereformierde als catholyke religie ny-
mant uutgesundert, in 't openbaer nyet leren oft eenige propoesten offte leringen uth-
geven sullen die tot eenige uproencheit, twist ende tweespalt strecken ende dat die pre
dicanten voirs nyet predigen, leren offt uuthgeven sullen, heymelick noch oepenbaer, 
dan dat tot stichtinge ende betennge der gemeenten ende onderholdinge guedes vredes 
ende eendrachs in deser stadt ende tot sterckinge der union dienende bevonden sail wor
den 

Ende tot versekerheit, soe well van die eene als andere religie so sail niemant den ande
ren eenichsins beletten noch stuyren doen, noch laten stuyren ofte beschadigen die 
diensten, ceremoniën ende andere oeffeningen van die catholycke noch gereformierde 
religie 

Dat die magistraet in hoere protectie ende beschermenisse sail holden so well dieghene 
van die eene als van die anderen religiën, soe wel den ghiestlicken staet, hoer kercken, 
cloesters ende guideren, hoedanich die sijn, als die van die gereformierde religie, diesel-
ve voer staen tegens denghenen die hoer solden willen vercortten, iniurieren ofte leeth 
doen, in lijve oft guede ende den overtreders deser ordonacie offte eenigen puncten van 
dien, straffen als seditiousen ende perturbatuers van de gemeene welvaert Ten all 't 
welcke oick die handt holden sullen alle die hopluiden, lieutenanten, vendnchs, bevel-
hebberen ende alle gemeene burgeren ende ingesetenen deser stadt mitsgaders die predi
canten ende ministers van die voirs religie 

Dat alle burgeren ende ingesetenen deser stadt, ghiestlick ende wereltlick, soewell van 
die eene als andere religie vrij ende vranck in dese stadt sullen moegen blijven woenen 
ende het hoere in rust ende vrede besitten ende beholden, levende in saken der religie 
ende conscientie in ruste ende stiUicheit ende nae hoer beste verstandt, soe ende als sie 
verhoepen ten jongsten daege voir Godt to verbidden ende to verantwoorden ofte ter-
tijdt tho dat anderswoe vurs hiermne geordiniert sail wesen 

Dat nyemandt soe van de catholyke als gereformierde religie, hij sij giestlick ofte werlt-
lich die eene up den anderen uth saken van hoere religie nyet sail moegen iniurieren, 
schelden, bemoeijen offte eenige hindernisse doen offte ergermsse geven ende dat een 
yder sich ontholden sail to komen ter plaetzen, daer men andere religie als die sijne oe
fenende werdt sijn, tensij hie sich wachte voer ergermsse ende sich regulieren nae der 
ordonantie van derselver kercken dair hij sich will vinden laeten 

Ende dat oick hiermede verboden sail sijn to singen ofte in 't oepenbaer to spreiden 
eenige schampere eeroenge ende iniuriose heden, refereinen, libellen, liederen, referei-
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nen ofte schilderien drucken, vercoepen offte uuthgeven sail, soe well van der eener als 
andere zijden. 

Ende sullen soewell die van der eene als van die andere religie habell ende ontfancke-
lijck sijn, om ampten van justitie te bedienen, tot scepenen, raeth, gemeentzluiden ende 
andere offitien gecoeren, oick in gasthuysen ontfangen te worden ende dat derhalven 
het mandament gemaecket op denghenen soe in den raede gecoeren sullen worden, 
hervorder nyet geachtervolcht noch der gemeenten in 't vernyeuwen des radts nieth 
meer vorgeholden sail worden. 

Dat alle burgeren ende ingesetenen, soe van die eene als andere religie, soewell giestlic-
ken als werltUcken, die bevonden worden eenige van den voirs. articulen overgetreden 
te hebben, geachtet ende gestraffet sullen worden als verstuyrers ende vredebrekers der 
gemene ruste ende als uproerigen. 

Dat oick een ider burger ende ingeseten van wat religie ende conditie hij sij als voirs. ge-
holden sail wesen die authoriteit ende reputation des magistraetz deser stadt tho respec-
tieren ende in alle geboerlicke gehoersaemheit ende onderdenicheit to leisten und dat in 
't straffen van die overtreders deser ordonancie ende articulen ende ander adminstratie 
van justitie, soewall van die eene als van die andere religie, geholden sail sijn, des ver-
socht wesende, den magistraeth ofte overicheit deser stadt to assistieren, hulpe ende bij-
standt tot vollenstreckinge der execution over den overtreders to bewijsen. Dat Burge-
meisteren, Schepenen ende Raeden, sampt die gezwoeren gemeenten, voorts hoplui-
den, lieutenanten, vendrichs ende bevelhebbern beloeven sullen mitz hoere onderteke-
ninge deser articulen in eedes stadt alle dese puncten ende articulen to achtervolgen 
ende vollentrecken, oick ter versuecke des magistraetz assisentie te doen tot straffe des 
overtreders. 

Gepubhciert upten 28 junij a[nn]o 1579 in bij wesen der Burgemeisteren indertijdt Bar-
toh van Wilsum ende Ottho Gansneb genannt Tengnaegell der rechten doctor. 
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BIJLAGE XI 
Lijst van in 1593 door het stadsbestuur voor de bibliotheek van de Kamper predikanten 
aangeschafte boeken 

Opmerking Alle titels van de publicaties zijn weergegeven zoals ze vermeld worden m 
het register van resoluties van schepenen en raden, O A 23 

Johannes Calvijn. Sermons sur Ie libre de Moyse nomme Deuteronome; In quinque 
libros Mosis, Sermons sur Ie livre de Job, Commentanus in Psalmos, Praelectiones in 
Librum Prophetiarum Jeremiae et Lamentationes, In Ezechielem, In Danielem, Prae
lectiones in Duodecim Prophetas (quos vocant) Minores; Commentaria in omnes Epi-
stolas Pauh, Sermons sur l'epistre aux Galatiens en Sermons sur l'epistre aux Ephe-
siens ' 

Theodorus Beza Paraphrasis de Job, Testamentum Novum cum Annotationibus, 
De Excommunicatione en De Justificatione Fidei ^ 

Benedictus Aretiustr Commentanus in Jesaiam 
Peter Martyr Vermigli Locorum Communorum, een werk dat veertien jaren na zijn 

dood door vrienden voor het eerst werd uitgegeven Het bevat een verzameling korte 
theologische verhandelingen die door Vermigh in zijn verschillende commentaren wa
ren opgenomen ^ 

Heinrich Bullinger Annotationes in totum Novum Testamentum in quator volumi-
nibus '' 

Rudolph Gualtheri Homilia in Minores Prophetae, in Mattheum, in Marcum, in 
Lucam, in Joannem, in Acta Apostolorum, in Epistolam ad Romanos, ad Galatos, ad 
Connthios, Homiliarum Archetypi in omnes Epistolas Pauh en Homiliarum in Arche-
typi in Catholicas Epistolas ' 

Zacharius Ursmus Tractatio Theologicarum ' 
Hieronymus Zanchius De tribus Elohim (sive de uno vero Deo aeterno, Patre, Filio 

et Spiritu Sancto), een polemisch werk tegen de antitrinitansche beweging, het hierop 
aansluitende De natura Dei (sive de divims attnbutis), waarin Zanchius de leer van de 

1 Voor de volledige titels van de werken van Calvijn Erichson, Bibliographia Calvmiana In de 
bibliotheek van de Latijnse School, berustend in het Archief van de gemeente Kampen, bevinden 
zich enkele van de hier genoemde werken van Calvijn Mogelijk maakten ze eens deel uit van de 
hier besproken bibhotheek uit 1593 Bibliotheek Latijnse School, L 21, L 38 t/m L 45 
2 Voor de volledige titels van de geschriften van Beza Gardy, Bibliographie des oeuvres théologi-
ques, littéraires, historiques et jundiques de Theodore de Bèze 
3 In de bibliotheek van de Latijnse School is nog een exemplaar van dit werk aanwezig L 25 en L 
26 
4 Voor de volledige titel van het werk van Bullinger Staedtke Beschreibendes Verzeichnis der 
gedruckten Werke von Heinrich Bullinger In de bibliotheek van de Latijnse School zijn nog An 
notationes van Bullinger op het Nieuwe Testament aanwezig onder de nummers L 35 en L 36 
5 In de bibliotheek van de Latijnse School bevinden zich van deze auteur een viertal van de ge 
noemde werken Mogelijk zijn het exemplaren afkomstig van de hier besproken bibliotheek uit 
1593 Bibliotheek Latijnse School, L 48, Homiliae ad Marcum, L 49, Homiliae ad Johannem, L 
50 Homiliae ad Galatas et ad Romanos 
6 In de bibliotheek van de Latijnse School is nog een exemplaar van het hier genoemde werk aan 
wezig L 29 
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predestinatie verder ontwikkelde; tenslotte De operibus Dei intra spacium sex dierum 
creatis, waarin hij God de Schepper en Diens schepping beschreef.' 

Johannes Piscator. Commentarius in Joannem et in quiasdam Epistolas Pauli. 
Augustinus Marloratus: Novi Testamenti catholica expositio ecclesiastica. 
Antonius Sadeelius: Opera Theologia.* 
Van 'cuiusdam Theologi': De verhandeling De coena Domini; een exemplaar van 

Enchiridion Locorum communium Theologicorum en eveneens zonder opgaaf van au
teur het werk Harmonia Confessionum Fidei. Het laatst genoemde werk verscheen te 
Geneve in 1581. Het was vrucht van het gereformeerde convent te Frankfort 1577, in 
hoofdzaak samengesteld door Jean Francois Salvard, met behulp van Beza, Chandieu 
en Daneau. Het werk was bedoeld als tegenhanger van het Lutherse Konkordienbuch 
uit 1580. Het bevat een opsomming van de gereformeerde belijdenisgeschriften, waar
onder ook de Confessio Belgica. De generale synode van Middelburg 1581 had hierover 
officieel contact met de auteur.' 

Al deze door het stadsbestuur in 1593 bekostigde boeken waren bestemd voor de pre
dikanten gezamenlijk. 

7 In de bibliotheek van de Latijnse School is het laatst genoemde werk nog aanwezig, L 31. 
8 In de bibliotheek van de Latijnse School is nog een exemplaar van het hier genoemde werk van 
Antonius Sadeelius aanwezig. L 27. 
9 Bakhuizen van den Brink, 'Het Convent te Frankfort 27-28 september 1577 en de Harmonia 
Confessionum', NAKG Nieuwe Serie 32 (1941) 235-280; idem 'De Harmonia Confessionum van 
1581 en de Gereformeerde Kerken in Nederland', 27-33. 
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BIJLAGE XII 
Gegevens uit de avondmaalslijsten over de jaren 1579-1589. 

Op basis van de avondmaalslijsten volgt onderstaand een opgaaf over de jaren 1579-
1589 van zowel de avondmaalstijden als van het aantal nieuwe leden dat op genoemde 
tijden tot de gemeente is toegetreden. Het gaat om een opgaaf over de eerste tien jaar 
dat de Gereformeerde Kerk ter plaatse publiek erkende kerk is. Van de nieuw ingeko-
menen wordt per jaar ook het totaal opgegeven. Verder is over ieder jaar het aantal ves
tigingen van buitenaf nagetrokken. Tenslotte wordt na ieder jaar het groeipercentage 
ten opzichte van het aantal belijdende leden eind 1579 vermeld. 

Jaar Viering Ingekomen Vestiging Totale groei 
van elders t.o.v. eind 1579 

1579 

1580 

1581 

1582 

1583 

1584 

Viering 

Pasen 
2aug. 
27 dec. 

Pasen 
14 aug. 
22 dec. 

26 maart 
6 juH 
zondag 
voor Kerst 

Pasen 
15juh 
21 okt. 

27 jan. 
Pinksteren 
8 sept. 

Nieuwjaar 
Pasen 
15 aug. 
Kerst 

Ingekomen 
Totaal 

79 
44 
57 
180 

27 
28 
19 
254 

23 
26 

42 
345 

14 
8 
9 
376 

20 
13 
5 
414 

15 
5 
15 
16 
465 

17 

14 41,4% 

25 91,7<Vo 

108,9% 

15 130% 

17 158,3% 
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Jaar Viering Ingekomen Vestiging Totale groei 
Totaal van elders t.o.v. eind 1579 

1585 

1586 

1587 

1588 

1589 

Pasen 
St. jan in 
de zomer 
7 nov. 

23 jan. 
Pasen 
21 aug. 
30okt. 
Kerst 

Pasen 
29 okt. 

28 jan. 
Pasen 
28 juli 
27 okt. 
29 dec. 

3 apr. 
27 juli 
26 okt. 
Kerst 

18 

8 
12 
503 

8 
6 
6 
8 
15 
546 

9 
3 
558 

8 
11 
8 
5 
7 
597 

7 
12 
9 
14 
639 

15 179,4% 

17 203,3<% 

210% 

18 221,70/0 

12 255% 

Bovenstaande tabellen houden op tal van punten een correctie in van de opgaaf door 
Nanninga Uitterdijk over de periode 1579-1589 gegeven in zijn Memorie betreffende de 
uitbetaling van predikanttractementen aan de Hervormde Gemeente te Kampen', 18. 
Het gaat om de volgende correcties: 
Aantal avondmaalgangers: 
Over 1579: Op Pasen geen 67 maar 79 

Op 2 aug. geen 38 maar 44 
Over 1580: Op 22 dec. geen 18 maar 19 
Over 1581: Op 26 mrt. geen 12 maar 23 

Op 6 jul. geen 23 maar 26 
Over 1582: Op 15 jul. geen 7 maar 8 
Over 1585: Op Pasen geen 16 maar 18 
Over 1586: Op 23 jan. geen 7 maar 8 

Op Kerst geen 25 maar 15. 

Tijdstip van viering: 

Geen 21 dec.maar 21 okt. 
Geen 17 nov.maar 7 nov. 
Geen 20 jan.maar 23 jan. 
Geen 31 okt.maar 30 okt. 
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Aantal avondmaalgangers: Tijdstip van viering: 
Over 1588: Op 28 jan. geen 7 maar 8. 

Op Pasen geen 10 maar 11. 
Over 1589: Op Kerst geen 12 maar 14. 

De incorrecte opgaaf heeft in de geschriften van meerdere auteurs een weg gevonden: 
Velthuysen, AAUXXV, 141 waar deze een 'onloochenbare, uit de origineele ledenlij
sten geputte' opgave wordt genoemd. Via Velthuysen werd van de opgaaf van Nannin-
ga Uitterdijk ook door Rogier in diens Geschiedenis van het katholicisme, 416 en 417 
gebruik gemaakt. Ook Wiekeraad, Kerkelijk leven te Kampen in de loop der eeuwen 
(NA-HS 182-1) volgt Nanninga Uitterdijk. Schoengen, 'Overijssel tot de 17e eeuw in 
staatkundig en godsdienstig opzicht', 558, haalt het onderzoek van de stadsarchivaris 
eveneens aan. Volgens Nanninga Uitterdijk zouden er na tien jaar ongeveer 580 belij
dende leden zijn en dat in een stad waar volgens hem kort tevoren nog achtduizend 
communicanten werden gevonden. Omdat het bevolkingstotaal kort tevoren hooguit 
tussen de 5000 en 7000 lag, is een getal van 8000 communicanten kort voor de stad tot 
de Reformatie over ging geheel bezijden de werkelijkheid. Nanninga Uitterdijk brengt 
verder niet in rekening de factor van de 108 mogelijk weer naar elders vertrokken inge-
komenen. Zie voor het aantal communicanten kort voor de Reformatie: hoofdstuk 2, 
p. 103. 
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BIJLAGE XIII 

Plaats van herkomst van nieuw ingekomenen over de periode 1579-1589. 

Uit de avondmaalslijsten kan van degenen die zich over de periode 1579-1589 van elders 
bij de kerk te Kampen hebben gevoegd, de plaats van herkomst worden vastgesteld. 
Achter de plaats- of streeknaam staat het aantal personen vermeld dat uit de betreffen
de woonplaats afkomstig is: 

Bommel 
Den Oever 
Diepen 
Edam 1 
Elburg 1 
Enkhuizen 
Groningen :; 
Hoorn 
Medemblik 
Monster 
Montfoort 
Oldebroek 
Oldenzaal 
Raalte 
Venlo 
Vroonhove 
Wageningen 
Wezep 
Wilsum 
Workum 

Amsterdam 
Apeldoorn 
Bennekom 
Doetichem 
Giethoorn 
Groenlo 

J Harderwijk 
Hattem 
Staphorst 
Zwartsluis 
Kolderveen 
Hasselt 

l Nijmegen 
IJsselmuiden 
Genemuiden 
Coevorden 
Zutphen 
Zwolle 
Meppel 
Steenwijk 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
10 
13 

Deventer 
Vollenhove 

Emden 
Munster 
Parijs 
Oostland 
Brandenburg 
Vlaanderen 
Vreden 
Coesfelt 
Schotland 

2( 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
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BIJLAGE XIV 
Lijst met de namen van 23 militairen vermeld in de avondmaalslijsten over 1579-1589. 

Naam Plaats van herkomst rang jaar 

Jan Rouwens 
Jacob Hessels 
Johan Coppijer 
Harmen 

Henrick Claesz. 
Mathias 
Lutgen Lutgesz. 
Roleff van Langen 
Carolus van Essert 
Arent Snijder 
Hans van Oldenburg 
Peter Jansz 
Andreas 
Maarten Wolfswinkel 
Johan Walsken 
Albert 
Gerrit Gelderen Creincks 
Johan Jansen 
Flancket 
Floris 
Robert N. 
David Schembe 
Abraham 

Den Oever 
Workum 

Groenlo 

Giethoorn 
Meppel 

Coesfelt 

Parijs 
Brandenburg 

Groningen 
[?] 
Wezep 

Schotland 
Schotland 
Schotland 

soldaat 
soldaat' 
kwartiermeester 
dienstknecht 
van Trocle 
soldaat 
soldaat 
soldaat 
hopman 
lijfknecht 
soldaat 
luitenant 
adelborst 
soldaat 
hopman 
adelborst 
korporaal 
soldaat 
soldaat 
luitenant 
soldaat 
soldaat 
soldaat 
adelborst 

1580 
1580 
1580 
1580 

1581 
1582 
1582 
1583 
1583 
1584 
1584 
1584 
1584 
1585 
1585 
1585 
1586 
1586 
1586 
1588 
1588 
1588 
1589 

1 Met de aantekening achter zijn naam 'predicant upder leesth'. Deze soldaat is dus later (op het 
laatst) predikant geworden. 
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BIJLAGE XV 

Onderstaand volgt op basis van aantekeningen in de avondmaalslijsten een overzicht 
van de beroepen die werden uitgeoefend, zowel over de beginjaren 1579-1580 als over 
de hele periode 1579-1589. 

Beroep 79-80 79-89 Beroep 79-80 79-89 

advocaat 
apotheker 
bakker 
boekbinder 
boekdrukker 
bootsgezel 
botenhouwer 
bussenmaker 
chirurgijn 
daghuurder 
dienstbode 
doctor (med.) 
doctor (jur.) 
drager 
droogscheerder 
glazenmaker 
gortemaker 
goudsmid 
hoedenmaker 
kannegieter 
kaarsenmaker 
kistenmaker 
klompenmaker 
korvenmaker 
koster 
kuiper 
koopman 
kremerse 
lakenkoper 
leidekker 
losman 
metselaar 
muntmeester 
molenaar 
muntmeester 
muntmeestergezel 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

5 

1 
3 
1 
1 

3 

1 

1 

3 
1 

naaister 
notaris 
oliemulder 
organist 
potgieter 
pottenbakker 
piloot 
rademaker 
rector 
schedemaker 
schipper 
schoenmaker 
schoolmeester 
schrijver 
schuitman 
schuitevaarder 
slotemaker 
smid 
snijder 
speldemaker 
timmerman 
tollenaar 
tonneslager 
trommelslager 
uurwerkmaker 
veldscheerder 
verver 
visser 
vroedvrouw 
wachtklokluider 
wachtmeester 
wever 
ijzerkremer 
zeilmaker 

1 

1 
1 

1 

1 
12 
7 
2 

1 

1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 

4 
1 

8 
1 
1 

2 

16 
12 

13 

14 
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BIJLAGE XVI 

Namen van personen die zich in de periode 1595-1601 met het oog op 'de nye draperie' 
vanuit vooral de Zuidelijke Nederlanden te Kampen gevestigd hebben zonder dat zij 
van de Gereformeerde Kerk lid geworden zijn. 

Michiel Herman Adriaansz, loyer. 
Joorijs Jacobsz., verver. 
Michiel de Beuff, loyer. 
Antoine Ie Queux 
Jacob Sanders, loyer. 
Hans PhiUps van Antwerpen, 'bereyder'. 
Rogier du Foreest en zonen: Arnolt, Johan en Andries 
Adriaen Blanckert, saijetwercker. 
Guillaume de Henau, saijetwercker. 
Jacob Vonester 
Henrick van der Moeien 
Jan Trioel 
Peter Wager [= Peter Waye?] 
Peter van Offenberch 
Johan de Latre, trypier 
Joseph de Swerte, trypier. 
Pieronne Ie Court 
Marie Ie Moer 
Peter Waye [ = Peter Wager?] 
Johan Pavillion 
Peter de Quequere 
Paschier van den Bueke 
Philips Lievens 
Peter Lancerre 
Engrand Clerck 
Dirck van Offenberch 

Zie voor de namen van ingekomenen voor 'de nije draperie': Rijpma, De ontwikke
lingsgang van Kampen tot omstreeks 1600, 87-112. Voor de lidmatenlijst: NA-K Ned. 
Herv.Gem. Kampen 138. 
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BIJLAGE XVII 

Namen van personen uit hogere standen die zich aangesloten hebben bij de Gerefor
meerde Kerk: 

Vrouw Ter Barchorst 
Juffer Bartha (weduwe van Gerrit toe Boecop) 
Juffer Johanna toe Boecop 
Juffer Margaritha toe Boecop (echtgenote van Johan de Wolff) 
Juffer Agathe van Bra 
Juffer van Breda 
Juffer Florentina van Buckhorst 
Vrouwe Jans van Campen 
Juffer van den Clooster 
Juffer Alijt van Dotecom 
Juffer van Echten 
Juffer Alit van Eschede 
Juffer van Eschede 
Juffer Hendricken van Essen 
Juffer Geertruidt (echtgenote eerst van Dr. Arent Haersolte, daarna gehuwd geweest 
met de schout van Kampen) 
Juffer Alyt van Haersolte (echtgenote van Reiner Tengnagel) 
Vrouwe van der Hove 
Juffer Greetken Hoyer 
Vrouw Hudde 
Juffer Lyzabet Igerman 
Juffer Mechtelt van Ittersum 
Juffer Janneken (echtgenote van Jan Witte) 
Hendrick Kuynretorff 
Lumme Kuynretorff 
Vrouwe Molmans 
Juffer Aelken Momme 
Juffer Margarita Momme 
'De olde' Juffer Momme 
Juffer Judith van Plettenburgh 
Juffer Geesken Schouleburch 
Juffer Gerhardina Sloet 
Juffer Hendricken Tengnagel 
Juffer Margrita Tengnagel (weduwe van Dr. Tengnagel) 
Juffer Tengnagel (echtgenote van Johan Tengnagel) 
Juffer Lysabeth van Tongeren 
Juffer van Uterwijck 
Juffer Lysabet van der Vene 
Jonkheer Ernst Witte 

Hun namen komen voor in: NA-K-Ned.Herv.Gem. Kampen 138: Pasen en augustus 
1579, Pasen 1580, december 1581, Pasen en juli 1582, januari, Pasen, Kerstdag 1584, 
Pasen, juni en november 1585, oktober 1586, Pasen 1587, april 1590, Pasen 1596, 
Kerstdag 1597; Moulin, Oorspronkelijke aanteekeningen betrekkelijk de oude ware ge
reformeerde gemeente te Kampen in de jaren 1618 en 1619, 22-24. 
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BIBLIOGRAFIE 

De bibliografie bestaat uit drie onderdelen: 
A. Handschriften. 
B Gedrukte bronnen. 
C. Overige geraadpleegde literatuur. 

A. HANDSCHRIFTEN 

Opmerking: In de beschrijving van de voor het onderzoek relevante handschriften be
rustend in de gemeentelijke archiefbewaarplaats te Kampen is binnen de bibliografie 
zoveel mogelijk aangesloten bij de wijze van notering zoals deze gegeven wordt in J. 
Don, De Archieven der Gemeente Kampen 

A.l ARCHIEF DER GEMEENTE DEVENTER: 
Middeleeuws Archief: 320, 321, 436-c, 436-d, 437 

A.2 CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE 'S-GRA VENHAGE: 
Handschrift 'Regt, Overijssel'. 

A.3. DE ARCHIEVEN DER GEMEENTE KAMPEN: 
GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Archieven der Memorien en Vergaderingen, waar
van de rechten en verplichtingen zijn overgegaan op de Bedienaren der huiszittende ar
men (Armenkamer)-

1 Schepenmemone; memorieboek, bevattende reglementen, ordonnanties, leden
lijst, opgave van ontvangen renten en van inkomsten en uitgaven. Aangelegd 
1311. 

6 Schepenmemone; aankomsttitel van een rente van 3 1/2 heren pond uit een hof 
buiten de Broederpoort, bestemd tot onderhoud van de zaterdagse gezongen 
mis, gesticht door heer Daniel Dagge 4 december 1559. 

12 O.L.V.-memorie; memorieboek, aangelegd 1459. 
64 O L.V.-memorie; aankomsttitel van een rente van 3 heren pond uit een huis bij 

het St -Geertruydengasthuis in de Nieuwstraat. Onder voorwaarde, dat de me
morie jaarlijks twee jaargetijden zal doen houden, een voor priester Dirck 
Claisz. en een voor Jacob Zyll. 25 april 1524. 

125 O L.V.-memorie; testamentaire schenking van Albert Willem Volckmans wedu
we, onder voorwaarde dat de memoriemeesters 2 heren pond zullen gebruiken 
voor het houden van een jaargetijde voor haar en haar man. 12 oktober 1484. 
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126 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Alijt Henrick Gheertsz. dochter, 
waarvoor men haar jaargetijden houden zal. 19 maart 1508. 

128 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Aernt Muesholt en Swane zijn 
vrouw, waarbij zij de memorie al hun goederen legateren, uitgezonderd 2 goud
gulden bestemd voor de huisarmen. 24 september 1510. 

130 O.L.V.-memorie; testamentaire schenking van Lambert Santvoere, Gheese zijn 
vrouw en Griete zijn vrouws dochter, waarbij zij al hun bezittingen nalaten aan 
de memorie tot onderhoud van de armen, uitgezonderd de St.-Nicolaaskerk 1 
goudgulden en het St.-Geertruidengasthuis 6 goudgulden. 10 september 1529. 

132 Sacramentsmemorie; acte, waarbij het vonnis van de officiaal te Utrecht tegen 
de memoriemeesters wegens verduistering van memoriegelden bestemd voor de 
armen, wordt vernietigd. 31 juli 1556. 

133 Sacramentsmemorie; acte van overeenkomst tussen de stad Kampen en de me
morie betreffende betaling van een jaarlijkse som voor onderhoud der orna
menten en de incorporatie van enige vicarieen. 21 november 1577. Afschrift. 

169 H. Kruismemorie; memorieboek, bevattende opgave van renten, goederen, or
donnanties en reglementen. Aangelegd 1416. 

227 H.Kruismemorie; aankomsttitel van een vierendeel van een rente uit landen te 
Blankenham. 6 augustus 1542. 

235 St.-Cuneramemorie; memorieboek, bevattende reglementen, ordonnanties, 
naamlijsten en aantekening van renten en goederen. Aangelegd 1472. 

237 St.-Cuneramemorie; aankomsttitel van een huis met twee woningen daarachter 
op de Vloeddijk. 7 september 1551. Regest 1475. 

251 Dirk Neefkens- of Schildersvergadering; acte waarbij Otto Geertsz. verklaart, 
dat de vergadering sinds vele jaren een rente van 4 heren pond heeft uit zijn huis 
in de Nieuwstraat. 25 september 1529. 

262 Bethlehemsvergadering; aankomsttitel van een aalmoesteken van 50 goudgul
den via de O.L.V-memorie en nog een rente van 6 goudgulden. 7 oktober 1557. 

284 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; acte waarbij 
Ave Zybrands weduwe haar goederen in de Ham schenkt tot onderhoud van de 
huiszittende armen en vier procuratoren aanwijst tot administratie der goede
ren. 23 augustus 1506. Afschrift op perkament. 

333 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; rekeningen 
van ontvangsten en uitgaven over 1598-1599. 

713 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel 
uit het testament van Lambert van der Hoeve van twee obligaties, groot 6 en 2 goud
gulden -I- 1 oort, alsmede van 2 huizen met hofjes op de Vloeddijk. 5 mei 1516. 

716 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti
tel uit het testament van Greete Hans van een obligatie van 7 1/2 goudgulden. 7 
juni 1532. Regest 1246. 

731 Bedienaren Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel 
van drie obligaties waarbij Henrick Pitersz. Moyck als medeprocurator van de 
huiszittende armen optreedt. 5 februari 1586. Regest 1806. 

758 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti
tel uit het testament van Henrick Hoeve van een rente van 6 heren pond uit een 
huis in de Oudestraat, alsmede 20 heren pond uit de stads accijns, 3 1/2 heren 
pond uit een huis in de Nieuwstraat en de helft van een vat boter te Steenwijk. 
17 oktober 1527. 
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759 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel uit het testament van Jutte, in leven huisvrouw van Geert Borchertsz., van 
een rente van 2 oude franse schilden uit 1/3 van een huis in de Oudestraat in de 
Moriaan onder de klok. 13 mei 1528. Regest 1200. 

761 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel uit het testament van Ave Sybrantsz. van drie renten respectievelijk groot 10, 
20 en 10 heren pond uit huizen in de Oudestraat. 3 november 1531. Regest 1239. 

767 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van een rente van 30 stuivers brabants uit de Pellicaen in de Oudestraat. 30 
juh 1556. 

769 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel uit het testament van Jan Geertsz. van de helft van een rente van 10 heren 
pond uit een huis in de Oudestraat. 11 oktober 1561. 

783 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van een rente van 5 heren pond uit een huis in de Nieuwstraat. 1 april 1523. 
Regest 1113. 

784 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tei van een rente van 4 goudgulden uit een huis in de Nieuwstraat. 4 februari 
1530. Regest 1223. 

803 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel uit het testament van Ave Zybrantsz. van een rente van 1 oude franse schild 
uit een huis in de Geertstrate van der Ae en een van 30 heren pond uit een huis in 
de Oudestraat. 18 september 1527. Regest 1185. 

813 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel uit het testament van Brigitte, laatst weduwe van Geert Vaalkensz., van een 
rente van 3 phihpsgulden uit een huis in Naaldenarssteghe. 20 maart 1544. 

827 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van een rente van 3 herenpond uit een huis op de Schreyhoek te Brunnepe, 
schenking ter ere Gods van de weduwe van Henrick van den Veen. 4 februari 
1510. Regest 968. 

832 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van 4 renten uit landen te Blankenham. 12 oktober 1504. Regest 889. 

834 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van een rente van 13 mud rogge uit het goed Puttenstein te Hollanderbroek. 
21 april 1518. Regest 1059. 

844 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; testamenten 
met afschriften en uittreksels daarvan, waarbij de huiszittende armen worden 
bevoordeeld. 1473-1603. Hierin een testament van 14 februari 1582, waar predi
kant Caspar Holstech als getuige optreedt voor een pestzieke die mede aan de 
Cellezusters vermaakt. Regest 1783. 

857 Bedienaren der Huiszittend Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomsttitel 
van een plaats en hofstede in de Hagen op de hoek van de Steendijk. 12 april 1522. 

861 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti
tel van 2 huizen onder een dak op de Vloeddijk. Testamentaire beschikking van 
Mr. Henrick Westenbrinck, pastoor van 'Germerwolde by Groeningen', onder
meer inhoudende dat hij in de kerk van het St.-Brigittenconvent te Kampen be
graven wil worden en dal hij zijn goederen nalaat aan de armen in deze stad. 19 
april 1561. Regest 1604. 
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876 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van een erve te Kamperveen. Schenking na hun dood door Dr. Johan Wolff 
en zijn vrouw Swane. 29 augustus 1536. Regest 1287. 

877 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; aankomstti-
tel van 9 morgen land te Westerholte in het kerspel Zwolle. 23 november 1537. 

958 Bedienaren der Huiszittende Armen, later Burgerlijk Armbestuur; rentebrief 
van 1 herenpond uit twee huizen op de Vloeddijk bij het O.L.V-Gasthuis, ten 
name van Dubbelt van Urck. 10 december 1520. 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Archieven der Gasthuizen: 

20 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel uit het testament van Zwane Naggen van 
een huis en hof in de Nieuwstraat. 28 november 1516. 

23 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een huis en erve in de Oudestraat, af
komstig van wijlen Eylard Cromme. 7 juli 1551. 

146 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een rente van 2 heren pond uit twee le
dige hofsteden in de Hagen in de Nieuwstraat. 10 juni 1532. 

147 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van een rente van 1 heren pond uit een 
achterhuis in de Hofstraat. 10 augustus 1532. 

148 Heilige-Geestgasthuis; aankomsttitel van 4 heren pond uit twee huizen, het ene 
gelegen te Wilsem, het andere te Kampen in de Geerstraat. 3 maart 1538. Regest 
1302. 

162 Heilige-Geestgasthuis; testamenten waarbij het gasthuis bevoordeeld wordt. 
1494-1529. Regesten 768, 1017, 1217. 

170 Heilige-Geestgasthuis; acten betreffende de inwijding van de kerk en het gast
huis en het verlenen van aflaten aan de begunstigers. 1333-1365. Regesten 2, 3, 
6,7, 13. 

171 Heilige-Geestgasthuis; stichtingsbrieven en aankomsttitels betreffende vicariën 
in het gasthuis. 1485-1577. Regesten 1040, 1051. 

190 St.-Catharina en Maria Magdalenagasthuis; cartularium van aankomsttitels. 
Aangelegd 1478. 

286 Acten betreffende leden van het geslacht Van der Vecht. 1520-1654. (waar
schijnlijk het H.-Geestgasthuis aangekomen). Regest 1093. 

289 Admissies voor notarissen. 21 augustus 1553, 5 augustus 1554. Vastlegging voor 
vicaris Christianus Wesselus en vicaris Henricus Gerhardus van het recht testa
menten te maken voor gezonden en zieken, betreffende roerende en onroerende 
goederen. Regest 1500, 1512. 

291 Stichtingsacte van de Brantsvergadering. 27 augustus 1528. 
292 Brantsvergadering; aankomsttitel van een rente uit de helft van het huis en erve 

'den Marienburch' in de Oudestraat en uit een stuk land buiten de Kalvenhek-
kenpoort. 27 juni 1577. 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Kerken en Kloosters: 

1 Necrologium van de St.-Nicolaaskerk. Dagregister van te lezen zielmissen. Be
vat namen uit de 13e tot 16e eeuw. Afschrift, aangelegd in de 15e eeuw en voort
gezet met verschillende handen. Uitgegeven door J. Nanninga Uitterdijk in 
BGO, 13(1901), 97-194. 
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2-d St.-Nicolaaskerk; Rationarum proventuum incertorum ecclesie Campensis, 
1532. Uitgegeven door J. Nanninga Uitterdijk in BGO, 4 (1878), 1-25. 

2-g St.-Nicolaaskerk; rekening van de pastoor mr. Andries Fabri van Vrelant, 1540. 
4 St.-Nicolaaskerk; rekening van de getijdemeesters. 1534-1580. 
11 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 2 herenpond uit een huis op 

de Belt. 26 januari 1492. 
13 St.-Nicolaaskerk; obligatie ten laste van de stad Kampen, groot 15 goudgulden, 

ten anme van heer Ludolph van der Veene, domdeken van Utrecht. 15 septem
ber 1498. Auth. afschrift op papier. Met aantekeningen betreffende de verde
ling van deze rente tussen de Uterwijckse vergadering, de St.-Nicolaaskerk en 
het St.-Geertruidengasthuis. 

19 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 1 heren pond uit een huis c a . 
te Brunnepe, bestemd voor het zingen der getijden. 16 september 1518. 

24 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente van 10 heren pond uit een huis in 
de Clockgieterssteghe, bestemd voor de viering der getijden. 23 april 1547. 

25 St.-Nicolaaskerk; aankomsttitel van een rente uit een huis in de Venestraat. 2 
januari 1551. Regest 1466. 

57 St.-Nicolaaskerk; lijfrentebrief ten laste van de Karthuizers op de Sonnenberg, 
groot 1 philipsgulden, ten name van Gherijt van Loen, vicaris van O.L. V.-in de 
Zon. 3 november 1516. 

68 St.-Nicolaaskerk; stichtingsacte van een officie van twee missen per week, te le
zen door de vicaris van het aUaar van de 11.000 maagden, ten behoeve van het 
St. Jacobsgilde. 28 september 1482. In duplo. In dorso: dragersmisse. 

70 St.-Nicolaaskerk; proces-verbaal van in bewaargeving van de stukken, behoren
de tot de benificie van Berbrich van der Schere, gevestigd op het Weversaltaar. 
30 april 1550. Afschrift. 

77 St.-Nicolaaskerk; acte van overeenkomst van de collatoren van het altaar van 
Lazarus en Maria Magdalene met de gildebroeders van St. Lucas, waarbij 
wordt bepaald, dat de gildebroeders hun diensten mogen doen houden op dit al
taar. 17 januari 1526. 

78 St.-Nicolaaskerk; Acte, waarbij Franciscus de Monte, aartsdiaken en kanunnik 
van St. Lebuïnus te Deventer, beveelt drie maal af te kondigen, dat Johannes 
Bernardi is voorgedragen tot vicaris van het Maria-altaar in de plaats van wijlen 
Hermannus Schere. 25 april 1577. 

93 O.L.V.-kerk; aankomsttitel van een rente van 6 goudgulden uit een huis c a . op 
de Vloeddij k. 30 november 1560. 

97 O.L.V.-kerk; aankomsttitel van een rente van 10 heren pond uit een stuk land, 
gelegen buiten de Broederpoort achter St. Agnieten, bestemd voor het lezen van 
een wekelijkse mis tot het zieleheil van Henrick Petersz. 14 juh 1542. 

127 Acte van quitantie van de O.L.V.-memorie voor het Brigittenconvent, wegens 
ontvangst van een rentebrief van 2 pond per jaar uit een huis in de Geertstrate 
van der Ae, waarvan de helft het convent toekomt. De andere helft dient de me
morie te bestemmen tot het houden van de jaargetijden voor heer Evert Her-
mensz. te weten een vigilie van negen lexen Parce mihi Domine en des anderen 
daags de commendatio. 10 november 1524. 

137 Brigittenconvent; acte, waarbij de pater van het convent aan mr. Otte Budel en 
zijn executeurs testamentair onder zekere voorwaarden een eeuwig officium ver
leent op het O.L.Vrouwenaltaar van Meylanen bij zijn graf. 3 december 1513. 
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138 Brigittenconvent; stichtingsacte van een officie van 5 missen per week op het 
O.L.Vrouwenaltaar van Meylanen door de executeurs testamentair van wijlen 
mr. Otto Budel. 10 september 1515. Met acte, waarbij Frederik van Baden, bis
schop van Utrecht, deze stichting bekrachtigt. 31 januari 1516. 

139 Brigittenconvent; stichtingsacte van een officie van 4 missen per week in de kerk 
van St.-Brigitta door Berend Hoyer. 8 mei 1508. Met acte van bevestiging van 
de bisschop. 22 april 1516. Auth. afschriften. 

208 Convent der Augustinessen te Brunnepe; acte van overeenkomst van het con
vent met Weyme van der Straten, waarbij laatstgenoemde 100 gulden betaalt, in 
ruil waarvoor zij een lijfrente van 10 heren pond per jaar zal ontvangen, terwijl 
na haar dood het convent jaarlijkse uitdelingen zal doen aan de zusters en aan 
de armen. 25 september 1549. 

211 Agnietenconvent; acte waarbij de bisschop een aflaat instelt van veertig dagen 
voor degenen die bepaalde oefeningen van godsvrucht verrichten ter ere van het 
H. Kruis en de H. Maagd, welker beelden zijn geplaatst in het Agnietenconvent. 
26 maart 1423. 

215 Agnietenconvent; acte van consent van de waarnemend vicaris-generaal van 
Utrecht voor de zusters van het convent, tot het doen inwijden van de nieuwe 
kapel door zijn suffragaan en tot het houden van kerk- en lijkdiensten. 19 juni 
1456. Met acte van bevestiging van de bisschop. 31 oktober 1456. 

217 Agnietenconvent; acte waarbij de pastoor van de St.-Nicolaaskerk de betrek
kingen van het Agnietenconvent met de parochiekerk regeh. 31 juli 1461. Met 
acte van bekrachtiging van de bisschop. 19 augustus 1461. 

266 Agnietenconvent; acte van quitantie van de H. Sacramentsmemorie voor het 
convent, wegens ontvangst van 30 heren pond, bestemd voor het vieren van de 
jaargetijden van Femme, Gherbricht en Alijt Lichtenberge. 22 april 1480. 

268 Agnietenconvent; Acte waarbij de bisschop het stichten van een vicarie op het 
altaar van St.Petrus in het convent bekrachtigt. 11 maart 1487. 

286 Cellebroedersklooster; cartularium van het Cellebroedersklooster. 1482-1577. 
Opgemaakt 1577. 

287 Cellebroedersklooster; register van ontvangen renten en inkomsten. 1560-1586. 
288 Cellebroedersklooster; register van ontvangen renten en inkomsten. 1580-1586. 
289 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een huis op de Uterwech 

ten behoeve van de fundatie op het altaar in de Celiebroederskapel, gesticht 
door de executeurs testamentair van Hylle Vrodemoers. 24 mei 1515. 

290 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een stuk land te Blanken
ham ten behoeve van de fundatie in de Celiebroederskapel. 22 november 1515. 

291 Cellebroedersklooster; stichtingsacte van een officie van vijf missen per week 
op het altaar in het convent. 25 februari 1527. Regest 1178. 

292 Cellebroedersklooster; aankomsttitel van een rente uit een huis in de Nieuw
straat ten behoeve van de vicarie van St.Anna. 27 maart 1542. 

307 Karthuizerklooster; acte waarbij de pastoor van Wilsum aan het klooster toe
stemming verleent tot het hebben van een eigen kerk en kerkhof en andere voor
rechten. 1485. Met acte van bekrachtiging door de bisschop. 1485. = Huis 
Bergh 1, regest 75 en regest 77. 

308 Karthuizerklooster; acte waarbij Martinus Wilhelmi, vicaris der parochiale 
kerk, gelden schenkt aan het op te richten convent op de Sonnenberg voor het 
bouwen van een cel, uit te betalen na zijn dood. 14 februari 1485. 
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311 Karthuizerklooster; vidimus van de pauselijke bul van 7 januari 1506, waarbij 
de vergunning tot het toelaten van vrouwen in de kerken en conventen der Kart-
huizers wordt ingetrokken. 13 mei 1506. Auth. afschrift. 

431-g Rekest van de procurator Gillis Kerckhoff aan de stadhouder Verdugo inzake 
het afbreken van de kloostergebouwen van het Karthuizerconvent door de stad 
Kampen. Met apostille van 8 april 1592. 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Pesthuis, later Stadsziekenhuis: 

1 Aankomsttitel voor Eilart Cromme van drie huizen op de Vloeddijk en een ge
deelte van een hof buiten de Venepoort. 20 januari 1538, 13 februari 1538, 10 
mei 1538, 5 december 1541. Regesten 1299, 1300, 1304, 1334. 

2 Acte, waarbij Weyme van der Straete en haar dochter Geertruyd, respectieve
lijk zuster en nicht van zal. Eilart Cromme, als uitvoerders van dienst testament 
een rente van 19 1/2 goudgulden overdragen aan het door de overledene gefun
deerde Pesthuis 'Nyen Belt' of 'Calvarien'. Tevens stellen zij enige regels vast 
voor het beheer van dit huis. 3 februari 1550. Auth. afschrift. Regest 1448. 

19 Aankomsttitel van een obligatie, groot 6 goudgulden en 7 stuivers. Voor het 
Pesthuis waren hierbij betrokken de pastoor van Kampen, joffer Styne Len-
tincks en broeder Symon van Witten -pater van de Cellebroeders-, samen voor
standers van de Belt. 14 juli 1578. 

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN: Archieven der Weeshuizen: 

1 Cartularium van het Soete Name Jesushuys, bevattende stichtingsacten, or
donnanties, aankomsttitels en legger. Opgemaakt 1553. 

2 Gelijkluidend afschrift van het voorgaande, echter hier en daar afwijkend. 
Voortgezet tot 1615. 

NIEVW-ARCHIEF: Familie-Archieven: 

I Archief van Ingen, no. 4: 
Acte, waarbij Geert van Ingen als collator van het altaar van O.L.Vrouw in de 
Zon in de St.-Nicolaaskerk, dit altaar in gebruik geeft aan het gilde der timmer
lieden en kistenmakers om daarop de H. Diensten te houden, met behoud van 
zijn rechten. 31 december 1508. Auth. afschrift. 

VII Historische aantekeningen, verzameld door Mr. G.A.J. van Engelen van der 
Veen: 

26 Kerkelijke Zaken. 

27 Manuscript betreffende de Reformatie in Overijssel. 

NIEUW-ARCHIEF: Archief in bewaring van kerkgenootschappen: 

I Classis Kampen van de Nederlands Hervormde Gemeente: 
1 Acta van de Provinciale Synode van Overijssel. I593-I661. 
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II Nederlands Hervormde Gemeente te Kampen: 
1 Register van handelingen van de Provinciale Synode van Overijssel. 1593-1645. 
9 Register van handelingen van de Algemene Kerkeraad van Kampen, 1618-1624. 
10 Register van handelingen van de Algemene Kerkeraad van Kampen, 1626-1641. 
13 Acta Consistorii, 1667-1677. 
138 Register van lidmaten. 1579-1618. 

mEVW-ARCHlEF: Handschriftenverzameling: 

118 'Het leven Wilhelmi Baudartii, so als hij het selfs met 
sijn eygene hant beschreven heeft. Anno 1628'. 
Gelijktijdig afschrift. 

170 Handschrift van D. Henricus JohannisStannarius, 
presbyter oppidi Campensis. 1581. 384 recto en verso 
handgeschreven bladzijden. 

171 Afschrift uit een werk van Theodorus Petreius, 
betreffende de beeldenstorm te Kampen in 1580. 

182-1. P. Wiekeraard. Kerkelijk leven te Kampen in de loop der eeuwen. I-V. 

OUD-ARCHIEF: Stukken van algemene aard: 

3 Stadboek van Kampen (Oudste Foliant). Register van acten van voluntaire ju
risdictie en andere zaken. 1316-1385. 

5 'Dat Boeck van Rechte dier stat van Campen'. Register bevattende codificatie 
van het stadsrecht over de jaren 1313-1416. Aangelegd op het einde van de 14e 
eeuw. 

6 'Dat Gulden Boeck'. Register, bevattende codificatie van het stadsrecht uit het 
Boek van Rechten en latere bepalingen. 1329-1614. Aangelegd midden 15e 
eeuw. 

7 'CoUectorium. De electione magistratus'. Register van aantekeningen over zeer 
uiteenlopende zaken. 1365-1427. 

8 'Decretum dominorum cum pictures alias Digestum Vetus'. Register, bevatten
de stedelijke keuren, vonnissen, aantekeningen van financiële zaken en opteke
ning van dagelijkse gebeurtenissen. 1454 1473. 

9-12 'Liber Diversorum'. Banden, bevattende stukken en afschriften betreffende uit
eenlopende zaken over de periode 1247 - 1553, samengevoegd door een 16e 
eeuwse bewerker. 

16 'Dyt synt die plebiscieten ofte willekoeren der stadt Campen'. Register bevat
tende keuren, verzameld uit verschillende bronnen. 1535. 

18 'Der stadt Campen privilegiën, rechten, statuten, plebiciten, willekoren, over
drachten, usancien ende gebruken, uth diverse ende onderscheidene stadtboec-
ken, registeren ende brieven geaccordeert, versammelt ende byeengebracht van 
den jare onsen heren Christi geboerte VIIIc ende XC beghynnende tot den jare 
XVcXLI inclusive'. Repertorium, samengesteld door Reyner Bogherman van 
Dockum, secretaris van Kampen. Opgemaakt in 1542. 

19 'Ontwerp-Stadrecht van Campen'. Register, bevattende de oude rechtsbepahn-
gen, verzameld uit het Boek van Rechten, Gulden Boek en Digestum Vetus door 
Dr. Herman Croeser. z.j. (laatste helft 16e eeuw). 
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21-22 'Liber Memorandarum'. Register van handelingen van 
schepenen en raad met de gezworen gemeente, bevattende tevens staat van aan
wezige archivalia en aantekeningen betreffende de handelingen van schutmees-
ters.1509 1582. 
21: Liber vetus, 20 november 1509 - 24 februari 1580. 
22: Liber novus, 12 december 1550 - 25 januari 1582. 

23 Register van resoluties van schepenen en raden. 20 juni 1587 - 10 december 
1612. 

24 Register van resoluties van schepenen en raden. 20 februari 1613-1 september 
1623. 

25 Register van resoluties van schepenen en raden. 25 september 1623 - 26 novem
ber 1633. 

27 Register van resoluties van schepenen en raden. 21 februari 1639 - 17 januari 
1652. 

91 Ingekomen stukicen. 1516- 1540. 
92 Ingekomen stukken. 1541 - 1552. 
95 Ingekomen stukken. 1560 - 1572. 
96 Ingekomen stukken. 1573 - 1575. 
97 Ingekomen stukken. 1576- 1588. 
219 Minuten van uitgaande brieven,'Olde Missivarium' ('O.M.') band 2, 1477 -

1492. 
221 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 4, 1504-1521. 
223 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 6, 

10 maart 1541 - 15 december 1552. 
224 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 7, 

23 augustus 1557 - 27 oktober 1567. 
225 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 8, 

8 november 1567 - 19 mei 1574. 
226 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 9, 

26 mei 1574- 16 juni 1583. 
227 Minuten van uitgaande brieven, 'O.M.' band 10, 

12 september 1583-13 maart 1596. 
242 Register van pubhcaties 'Digestum Novum', over de periode 23 juni 1450 - 6 

juli 1567. 
243 Register van publicaties 'Digestum Novum', over de periode 13 juh 1567 - 13 

oktober 1636. 

OUD-ARCHIEF: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen: 

I Inrichting van het stadsbestuur: 
275 Register van benoemingen van regeringsleden in stedelijke functies 'Amptenaa-

ren', over de periode 1437 - 1564; tevens regeringslij sten bevattend. 
276 Register van benoemingen van regeringsleden in stedelijke functies 'Amptenaa-

ren', over de periode 1565 - 1609; tevens regeringslij sten bevattend. 
282 Inschrijvingsregister van schepenen, raden en meente bij de keur op St. Petrus 

ad Cathedram. 1475 - 1599. 
286 Klacht van gilden en gemene burgers aan de bisschop over wanbestuur door de 

raad van Kampen, z.j. (1519). Afschrift. 
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288 Acte van verklaring van de gedeputeerden van de aartshertog, belast met de ver
nieuwing van de stadsregering, dat deze vernieuwing niet zal strekken tot ver
korting der privileges. 6 juli 1580. 2 afschriften. 

II Stedelijke ambtenaren: 
306 Register van aanstelling en instructies van stedelijke ambtenaren 'Ordinarius 

Antiquus'. 1538-1697. 

III Bevolking: 
331 Burgerboek. 1302- 1393. 
337 Lijst van inwoners. 1564. 

Burgercedule. 1565 en 1566. 
338 Staat van eigenaars en/of bewoners van percelen, straatsgewijs opgemaakt, cir

ca 1570. 

V Financiën: 
V.l. Stedelijke Rekeningen, 'Pachtlappe of Register van de ontvang en uitgaaf der 

stadsgoederen'. Achter het nummer staat aangegeven het jaar waarop het be
treffende nummer betrekking heeft. 

411 1535. 427 1553. 447 1574. 
413 1538. 428 1554. 449 1576. 
414 1540. 430 1556. 450 1577. 
415 1541. 431 1557. 451 1578. 
416 1542. 432 1558. 452 1579. 
417 1543. 433 1559. 453 1580. 
418 1544. 437 1563. 454 1581. 
419 1545. 438 1564. 455 1582. 
420 1546. 439 1565. 457 1584. 
421 1547. 440 1566. 458 1585. 
422 1548. 441 1567. 459 1586. 
423 1549. 442 1568. 460 1587. 
424 1550. 443 1570. 461 1588. 
425 1551. 445 1572. 463 1590. 
426 1552. 446 1573. 467 1594. 

V.2. Financiële controle op kerkgenootschappen en instellingen van weldadigheid: 
1330 Band, bevattende: 

a. Legger van inkomsten van het Heilige-Geestgasthuis, 1467. 
b. Opnamen van proveniers. 1468-1470. 
c. Renten door de Heihge-Geest verschuldigd. 
d. Bedden en lakens in het Heilge-Geestgasthuis, 1453, en legaten aan deze in
stelling besproken, 1452. 
e. Rekenschappen van de kerkmeesters van het Heilige-Geestgasthuis. 1493-1564. 
f. Rekenschappen van de kerkmeesters van het St.-Geertruidengasthuis. 1497-
1564. 
g. Rekenschappen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1496-1564. 
h. Rekenschappen van de kerkmeesters van de Minderbroederkerk. 1488-1503. 
j . Rekenschappen van de kerkmeesters van het St.-Catharinegasthuis. 1506-1564. 

445 



1331 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 1526-1570. 
1332 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 

1571-1603. 
1334 Rekeningen van de kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk. 

1618-1633. 
1343 Rekeningen van de kerkmeesters van de Minderbroederskerk. 1542-1594. 
1344 Register van rekenschappen van het Heilige-Geestgasthuis, het St.-Geertruiden-

gasthuis, het St.-Catharinegasthuis, de St.-Nicolaaskerk, de Armen en het Ar
menweeshuis. 1564-1658. 

VI Beheer der geestehjke goederen: 
1478 Rekeningen van de geestelijke goederen. 1587. 
1522 Rekeningen van de geestelijke goederen. 1631. 
1523 Rekeningen van de geestehjke goederen. 1632. 
1721 Band, houdende Register van ontvangsten der geestelijke goederen, 1594-1596. 

Register van opkomsten der geestelijke goederen, 1597. 
Lappe van het Brigittenconvent, 1569-1579. 
Rekening der Sacramentsmemorie, 1579-1580. 

1919 Stukken betreffende de renten en eigendommen der verschillende vicarieën. 
1579-1641. 

1920 Band, houdende opgave van eigendommen en renten door het convent te Brun-
nepe, het Bovenconvent, het Brigittenconvent, de Cellebroeders, de Cellezus-
ters en het Agnietenconvent. 1582. 

1921 Register, houdende verklaringen van collatoren van vicarieën, waarbij zij de op
komsten van hun vicarie afstaan aan derden, ingevolge besluit van ridderschap 
en steden van 10 oktober 1583. 1583-1591. 

VIII Handel, verkeer en nijverheid: 
2004-2091: Handelsbetrekkingen met vreemde mogendheden eind 13e tot in 16e eeuw. 

Volledigheidshalve worden deze nummers hier vermeld. In de tekst van het 
proefschrift wordt naar diverse nummers uit deze serie verwezen, echter slechts 
in de vorm van een verwijzing. 

2163-2168 Acten, waarbij de drie steden verklaren, dat zij met muntmeesters overeenkom
sten hebben aangegaan tot het maken van diverse drie-steden-munten. 27 October 
1541; 13 december 1546; 2 juh 1555; 2 augustus 1557; 28 mei 1560; 3 maart 1561. 

2184 Ordonnantie op het Volders- en Drapeniersgilde. 23 mei 1481. Met vroegere or
donnantie, z.j. en ordonnantie van 7 september 1543. 

2185 Ordonnantie op het Lakenverversgilde. 13 februari 1478. Afschrift op papier. 
2186 Ordonnantie op het Metselaars-, Steenhouwers- en Beeltsnijdersgilde. 15 fe

bruari 1508. 
2190 Ordonnantie op het Linneweversgilde. Minuut. 29 maart 1520. 
2191 Ordonnantie op het Wolleweversgilde. Minuut. 29 maart 1520. 
2192 Register van ordonnanties op de gilden der Timmerlieden (waartoe ook de 

'beeldensnijders'), Smeden, Schoenmakers, Bakkers, Metselaars, Kleermakers, 
Linnenwevers, Kramers, Bontwerkers en Pelsers, en Dragers. Met ingekomen 
voorstellen en concept-ordonnanties van de gilden. 1520. 

2212 Acte van privilege van de bisschop van Utrecht voor de stad Kampen tot het 
houden van drie jaarmarkten per jaar. 20 maart 1382. 
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2217 'Van die draperye binnen desse stadt Campen'. Register van ordonnanties, gil-
debrieven, accoorden met de drapeniers en lijsten van de drapeniers die het 
kleinburgerschap gewonnen hebben. 1594-1690. 

IX Justitie en Politie: 
2227 Ondermeer acte van privilege van de bisschop van Utrecht, houdende dat geen 

burger van Kampen voor een geestelijke rechtbank gedaagd zal worden in za
ken, welke door een wereldlijk rechter kunnen worden afgedaan. 9 augustus 
1302; met acten van bevestiging door zijn opvolgers in de 14e en 15e eeuw. 

2228 Acte van privilege van de bisschop van Utrecht, voor schout en schepenen van Kam
pen om elke misdadiger binnen de stadsvrijheid te rechten (halsrecht). 3 augustus 
1309. Met acten van bevestiging van twee opvolgers, ISmaart 1318en27juH 1343. 

2235 'Van der politie der stadt ende jurisdictie van Campen'. Verzameling van stads
keuren. Aangelegd circa 1550, 2 delen. Deel 2. 

2238 Verslag aan de kanselier omtrent de wijze waarop van ouds de criminele proce-
duren te Kampen wordt gevoerd. Met bijlagen. 1569. 

X Kerkelijke Zaken: 
2247 Acte waarbij paus Clemens de samenvoeging van de kapel van St. Catharina 

met de kerk van Kampen en het coUatierecht van de stad bij de pastoorsbenoe
ming bekrachtigt. 7(?) februari 1531. 

2248 Stukken betreffende de aanstelling van Andreas Fabri tot pastoor van Kampen. 
Met stukken betreffende de overeenkomst, waarbij het kapittel van St. Lebui-
nus te Deventer zich bij de overgang van het coUatierecht op de stad Kampen 
neerlegt. 1540-1541. 

2249 Stukken betreffende de benoeming van Jacobus Kuynretorff tot pastoor van 
Kampen. Met stukken betreffende de inkomsten der pastorie. 1557. 

2250 Acte van aanstelling , ten overstaan van de notaris Tymannus Hermannis, van 
Aggaeus Snecanus tot pastoor van Kampen. 27 juli 1558. 

2251 Acten betreffende de aanstelling van Dr. Henricus Ernesti Campensis tot pas
toor van Kampen. 1565. 

2252 Stukken betreffende de aanstelling en het ontslag van Gerard Willemsz. van 
Plo, vicecureit van Kampen. 1567. 

2253 Acte van aanstelling, ten overstaan van de notaris Tymannus Hermannis, van 
Michael Hetsroey tot pastoor van Kampen. 3 november 1569. 

2254 Voorwaarden waarop de pastoor Michael Hetsroey zijn ambt zal mogen verla
ten om naar Antwerpen te vertrekken. 1572. Met brief van Hetsroey uit Ant
werpen. 29 augustus 1575. 

2255 Stukken betreffende de aanstelling van Johan Havens van Ravesteyn tot pas
toor van Kampen. 1577. 

2256 Stukken betreffende de wederdopers. 1534. 
2257 Verantwoording voor de raad van Kampen van heer Berent Andriessen, be

schuldigd van ketterij. 3 juni 1559. 
2258 Stukken betreffende de zaak van Peter Warnersz. en Johan Willemsz. boek

drukkers, beschuldigd van het drukken van fameuse boeken en liederen. 1566. 
2259 Stukken betreffende het onderzoek naar de drukker van drie fameuse hedekens, 

waarvan Berent Petersz., zoon van Peter Warnersz., beschuldigd werd. Met de 
drie liederen annex. 1567. 
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2260 Getuigenissen betreffende personen die zich tegen de religie gekeerd zouden 
hebben en verzoeken van uitgewekenen om terug te mogen keren. 1567. 

2261 Catalogi van boeken die aan de regering van Kampen zijn overgeleverd om op 
verboden werken te worden onderzocht. Met de namen van de eigenaren. 1570. 

2262 Ingekomen brief van Michael Hetsroey, pastoor van Kampen, houdende 
klacht, dat vele ingezetenen hun kerkelijke plichten niet vervullen. 27 april 
1570. Met aantekeningen betreffende personen die zich tot inkeer zijn gekomen 
of uit de stad gebannen zijn, alsmede betreffende diegenen die uit andere plaat
sen gekomen zijn. 1570-1573. 

2263 Ingekomen brief van aartshertog Matthias, houdende toestemming om de gere
formeerden van Kampen een kerk toe te wijzen. 2 september 1578. Met een re
kest, ondertekend door 118 gereformeerde ingezetenen. 

2264 'Articulen van den predicanten den magistraat van Campen voirgestelt die sie 
angenoemen hebben te beantwoirden'. Verzoek aangaande de totstandbrenging 
der reformatie, 12 april 1581. Met antwoordconcept. 

2267 Aflaatbrieven. 1480-1538. Met stukken betreffende de invordering der gelden. 
1503-1505. 

2273 Acte, waarbij Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, op verzoek van de 
stad Kampen een dankdag instelt wegens de verlossing van de staatse bezetting. 
16 november 1573. 

2275 Minuten van uitgaande brieven van burgemeesters, schepenen en raad van 
Kampen, betreffende het ongeoorloofd houden van vergaderingen door de 
Remonstranten. 1618-1620. 

2281 Acte, waarbij de Minderbroeders te Kampen beloven zich te onderwerpen aan 
de jurisdictie, visitatie en correctie van de bisschop van Utrecht en de regels van 
de observantie aan te nemen. 4 en 5 maart 1473. 

2283 Acte, waarbij paus Sixtus IV de abten van Dickinge en Oostbroek beveelt een 
onderzoek in te stellen en hervormingen aan te brengen bij de Minderbroeders 
te Kampen, daar zij weigerachtig blijven hun beloften na te komen. 29 oktober 
1477. 

2288 Acte, waarbij de oversten van de Franciscaner orde verklaren dat, wanneer de 
Minderbroeders te Kampen, naar het oordeel van de abt te Oostbroek en de 
priors van Monnikhuizen bij Arnhem en van Windesheim, hun beloften van on
derwerping aan de regels der Observanten breken, de regering van Kampen hen 
zal mogen wegzenden. 1 november 1480. 

2292 Acte van renversaal van het bagijnenconvent bij de St.-Nicolaaskerk (het zgn. 
Oude Convent) voor de stad Kampen. 24 november 1365. Afschrift op papier. 

2293 Acte van renversaal van de zusters van het St.Michielshuis op den Oert voor de 
stad Kampen. 8 mei 1445. 

2294 Acte van renversaal van het Agnietenconvent voor de stad Kampen. 15 decem
ber 1452. 

2295 Acte van ren versaal van het St. Brigittenconvent voordestad Kampen.31meil 460. 
2296 Acte van overeenkomst tussen de stad Kampen en de Cellebroeders bij hun ves

tiging te Kampen. 10 april 1477. 

XI Onderwijs: 
2305 Ordonnanties op de Latijnse School. 1555-1557. 

Met reglementen, lesroosters en brieven. 1587-1801. 
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XIII Instellingen van weldadigheid en openbaar nut: 
2323 Stukken betreffende het vangen en opsluiten van de priester Engbert Vrije, vica

ris van het St. Anna-altaar in het Heilige-Geestgasthuis, wegens zijn huwelijk 
met een bagijn. 1555. 

2327 Acte van consent van de pastoor van Kampen om een altaar te doen wijden in 
het noordelijke gedeelte van het St. Geertruidengasthuis. 16 februari 1418. 

2330 Rekenschap van mr. Johan Geertsz., executeur testamentair van Johanna de 
Wilde, stichteres van een Vergadering in de Oudestraat voor vier oude vrouwen. 
1561. Met bijlagen. 

2336 Acte, ten overstaan van het stadsbestuur, waarbij Ave Zijbrandts weduwe haar 
goederen in Den Ham afstaat ten behoeve van de huiszittende armen en vier 
provisoren tot het beheer van de goederen aanstelt. 23 augustus 1506. 

XIV Militaire Zaken: 
2349 Lijst van de licenten of schansgelden, door de prins van Oranje toegestaan voor 

de fortificatie van de stad. 22 maart 1580. 
2350 Stukken betreffende de verlening van de turftol te Zwartsluis en Blokzijl en de 

inkomsten van het convent der Karthuizers op de Sonnenberg aan de stad Kam
pen door aartshertog Matthias, ten behoeve van de fortificatie. 1580-1582. 

2385 Stukken betreffende de gevangenname van Gerrit Nijber, Thijs van Oldenseel 
en Johan toe Stege, wegens verstandhouding met de troepen van de graaf Van 
den Berg. 1573-1574. 

2395 Resolutie van ridderschap en streden, betreffende het leggen van twee schansen 
in Mastenbroek. 9 april 1582. Afschrift. 

2413 Stukken betreffende het verblijf van het Spaanse garnizoen te Kampen. 1571. 
2414 Stukken betreffende de bezetting van de stad door graaf Willem van den Berg. 

1572. 
2415 Stukken betreffende de bezetting van de stad door de Hoogduitsers onder Frei-

herr von Polweiler. 1573-1578. 
2417 'Ordonnantie die geobserveert sal worden soo bij de magistraat der stadt Cam-

pen als bij den chrijchsluden nu ter tijt onder ons gebiet sijnde'. Uitgevaardigd 
door de stadhouder 23 juli 1578. Met afschrift van de eed der burgers en lijst 
van het gevolg van de stadhouder. 1578. 

XV Verhouding tot en deelneming aan gewestelijk en centraal bestuur: 
2502 'Claringen'. Register van besluiten van gehouden klaringen, deel 2, over het 

jaar 1535; tevens dagvaarden over 1562-1564. 
2510 Dagvaardboek. Register van besluiten van vergaderingen van ridderschap en 

steden; over de jaren 1528-1536. 
2511 Dagvaardboek over de jaren 1535-1541. 
2512 Dagvaardboek 1551-1562; voor dagvaarden 1562-1564: zie no. 2502. 
2513 Dagvaardboek 1564-1568. 
2514 Dagvaardboek 1569-1573. 
2515 Dagvaardboek 1574-1577. 
2516 Dagvaardboek 1578-1579. 
2517 Dagvaardboek 1579-1581. 
2518 Dagvaardboek 1581-1583. 
2519 Dagvaardboek 1583-1584. 
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252 J Dagvaardboek 1593-1599. 
2525 Dagvaardboek 1609-1616. 
2526 Dagvaardboek 1619-1622. 
2673 Stukken betreffende het aannemen van keizer Karel V als erfelijk landsheer van 

het Oversticht. 1527-1528. 
2677 Acte, waarbij ridderschap en steden prins Philips van Spanje inhuldigen tot op

volger van zijn vader als erfheer van Overijssel. 11 October 1549. Met formulier 
van de eed door Philips afgelegd. 

2679 Acten betreffende de inhuldiging door ridderschap en steden van koning Philips 
tot erfheer van Overijssel. 16 december 1556. 

2680 Stukken betreffende de commissie uit ridderschap en steden naar de landvoog
des om ondermeer te spreken over het college van kanselier en raden. 1563-
1564. Afschriften. 

2686 'Articulen ende poincten dewelcke die hopluyden ende bevelhebbers der stadt 
Swolle den anwesenden ridderschaft ende heren gedeputeerden der steden der 
lantschap Overyssel onderdanichlyken, in bedencken willen gestelt hebben', be
treffende de beveiliging der steden, geestelijke goederen, wegzending der mon
niken en keuze van een stadhouder. 22 april 1580. 

2716 Stukken betreffende de Bredase vredehandel. 1575. 
2718 'Articulen up die anneminghe des eertzhertoghen Matthias to het gouverne

ment' en andere stukken betreffende zijn aansteUing. 1577. Afschriften. 
2719 Acte, waarbij ridderschap en de stad Zwolle verklaren, dat de steden Deventer 

en Kampen hun vrienden zijn. 10 september 1577. Met afschrift van hun brief 
aan de Staten-Generaal te Brussel, houdende dat de steden Deventer en Kampen 
tegen hun zin Spaanse troepen in hebben en dus niet als vijanden kunnen wor
den beschouwd. 1 januari 1578. 

2720 Stukken betreffende de Unie van Utrecht. 1578-1579. 
2723 Stukken betreffende de Keulse vredehandel. 1579. Afschriften. 
2734 Stukken betreffende de verordening van de Staten-Generaal van 20 juni 1584 

om het platteland van Overijssel te verwoesten voorzover het door het krijgs
volk niet beschermd kan worden. 1584. 

2764 Stukken betreffende het geschil tussen de Staten van Overijssel en de Landraad 
over de invoering van de brandschattingen. 1584. 

RECHTERLIJK ARCHIEF: 

1 Register, bevattende de volgende rubrieken: 
a. 'Oerveden', 1447-1568. 
b. 'Wtgelachte ballinghe, voertvlughtige', 1500-1578. 
c. 'Ther doit gerichten', 1480-1500. 
d. 'Schadeloes', 1497-1565. 
e. 'Jairkuer', 1465-1514. 

2 Liber Causarum, I: Register van aanhangige zaken, 1475-1604. 
3 Liber Causarum, II: Register van aanhangige zaken, 1604-1689. 
29 Liber Sententiarum, 1: Register van vonnissen, 1523-1525. 
32 Liber Sententiarum, IV: Register van vonnissen, 1539-1544. 
36 Liber Sententiarum, VIII: Register van vonnissen, 1572-1583. 
54 Register van oplatingen -transportregister- deel II over 1479-1485. 
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57 Register van oplatingen -transportregister- deel V over 1533-1542. 
59 Register van oplatingen -transportregister- deel VII over 1560-1568. 

HUISBERGH: 
1 Betreft het Karthuizerklooster. 

Acte waarbij de pastoor van Wilsum aan het klooster toestemming verleent tot 
het hebben van een eigen kerk en kerkhof en andere voorrechten. 1485. Met 
acte van bekrachtiging door de bisschop. 1485. Regest 75 en 76. 

A.4 HANDSCHRIFTEN OP DE BIBLIOTHEEK DER REMONSTRANTSCH GE
REFORMEERDE GEMEENTE TE ROTTERDAM, gedeponeerd in de Gemeentebi
bliotheek Rotterdam; 

1167 Afschrift van een brief van Johan Schotlerus vanuit Steinfurt aan het stadsbe
stuur van Kampen, 8 maart 1620. 

1180 Afschrift van een brief van Thomas Goswinius vanuit Norden aan Pieter Be-
rentsz. te Kampen, 28 augustus 1620. 

1181 Afschrift van een brief van Thomas Goswinius vanuit HoUum op Ameland aan 
de kerkeraad van Kampen, 8 oktober 1622. 

1768 Afschrift van een brief van Johan Schotlerus vanuit Steinfurt aan de Staten-Ge-
neraal, 8 juni 1623. 

A.5 ARCHIEF HER VORMDE GEMEENTE STEENWIJK: 

199-1 [voorlopig inventarisnummer] Het boeck der kercken ende saken der selvigen 
binnen Steenwijck van anno 1592-1645. 

A.6. ARCHIEF DER GEMEENTE ZWOLLE: 

Inventarisnummer AAZOl - 06642. 
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B. GEDRUKTE BRONNEN 

Opmerking: Bij oude drukken staat tussen (...) de plaats waar het exemplaar dat ik ge
raadpleegd heb, zich bevindt. 

Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden, ge
durende de jaren 1572-1620. J. Reitsma en S.D. van Veen, ed. 8 dln. Groningen, 1892-1899. 
Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw. F.L. Rutgers, ed 2e dr. Dor
drecht, 1980. 
'Acta van de Overijsselse synode van 1580'. J.G.J. van Booma, ed. NAKG, 61 (1981) 
75-83. 
'Acta van de Overijsselse synode van 1581'. J.G.J. van Booma, ed. NAKG, 62 (1982) 
166-179. 
'Acta van een reeds in 1579 gehouden Overijsselse synode'. J.G.J. van Booma, ed. 
NAKG,60{Ï9%Q) 107-113. 
Acta visitationis diocesis Daventriensis ab Aegidio de Monte factae 1571. R.E. Hat-
tink, ed. Werken VORG 17. Zwolle, 1888. 
Alberts, W. Jappe. De Ordmaru van Kampen uit de 15de en 16de eeuw. Fontes Mino-
res Medii Aevi XII. Groningen, 1961. 
Alberts, W. Jappe en A.L. Hulshoff. Het Frensweger Handschrift betreffende de ge
schiedenis van de Moderne Devotie. Werken Historisch Genootschap Utrecht, Derde 
Serie no. 82. Groningen, 1958. 
Aquino, Th. van. 'Over de eucharistie (III, Q. 73-83)' in dl. 23 van: Theologische Sum
ma van den H. Thomas van Aquino. Latijnsche en Nederlandsche tekst uitgegeven 
door een groep Dominicanen. Antwerpen, 1927-1943. 
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Gisb. Brom, ed. 3 
dln. 's-Gravenhage, 1908-1915. 
Boecop, Arent toe. Kroniek van Arent toe Boecop. Historisch Genootschap, Codex 
dipl., Serie II, no. V. Utrecht, 1860. 
Boecop, Arent toe. Uittreksels uit het Dagboek van Arent toe Boecop, 1556-1571. 
VORG. Deventer, 1862. 
Breda, Johan van. Kronijk van Johan van Breda. Kamper Kronijk II. Werken VORG 
6. Deventer, 1864. 
Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de 
Middeleeuwen. J.G.C. Joosting en S. Muller Hzn. ed. Oude Vaderlandsche Rechts
bronnen, tweede reeks. 7 dln. 's-Gravenhage, 1906-1924. 
Busch, Johannes. Chronicon Windeshemense und Liber de Reformatione monasterio-
rum. K. Grube, ed. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XIX, Halle, 1886 
Calvijn, Joh. Opera quae supersunt omnia. 59 vol. Corpus Reformatorum 29-87. 
Brunsvigae, 1863-1900. 
Calvijn, Joh. Institutie of onderwijzing in den christelijken godsdienst. A. Sizoo, vert. 
3 dln. Delft, 1931-1932. 
Cornelius, C A . Berichte der Augenzeugen uber das Munsterische Wiedertauferreich. 
Munster, 1853. 
Croeser, H. Ontwerp-stadregt van Campen. VORG, Overijsselsche Stad-, Dijk- en 
Markerechten. Eerste deel, elfde stuk. Zwolle, 1892. 
Cronica, Ordo Sacerdotis, Acta HN. Three texts on the Family of Love. A. Hamilton, ed. 
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Kerkhistorische Bijdragen XV, Documenta Anabaptistica Neerlandica VI. Leiden, 1988. 
Diender, H.C. Zerkenlijst van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen. Kam
per Genealogische en Historische Bronnen VI. Kampen, 1984. 
'Discours ende bericht op die administratie der Geestehcken ofte Kerckengueder der 
Stadtt Deventer vann die olderlingen unnd Diaconen der Kerckengemeinten daerselffs 
Eijn Erbar Raedt tho bedencken voirgestelt' Gepubliceerd onder de titel 'Memorie der 
ouderhngen en diakenen te Deventer over de bestemming der geestelijke en kerkelijke 
goederen, 1581' J.I. van Doorninck, ed. BGO, 3 (1876) 169-217, 265-280 
Fredencq, P. Corpus documentorum mquisitionis haereticaepravitatisNeerlandicae 5 
dln. Gent/'s-Gravenhage, 1889-1906. 
Fresinga, R. Memonen van den Gedenckwerdigen dingen die in den Nederlandischen 
Provinciën van Friesland, Overijssel, Omlanden, Drenthe, Graeningen, ende Lmgen 
met heuren byliggende frontieren geschiet sijn, in- G. Dumbar, Analecta seu vetera ah 
Gerardi Magni epistolae. W. Mulder ed. Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf III. 
Antwerpiae, 1933. 
Grootplacaat en charterboek van Vriesland. G.F. Thoe Schwartzenberg en Hohenlans-
berg, ed. 6 dln. Leeuwarden, 1768-1795. 
Holtstech, Caspar. Passio Domini Nostri lesu Christi secundum quatuor Evangelistas. 
Campis, Ex Officina Petri VVarneri Typographi, 1565. (Universiteitsbibliotheek Leiden). 
Horn, P. Vita magistri Gerardi Magni, W J. Kuhier ed. NAKG, 6 (1909) 325-370. 
Hullu, J de Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel. Eerste deel, Deven
ter 1522-1546 Werken VORG 20. Zwolle, 1899. 
Kuyper, H.H. De Post-Acta of nahandehngen van de nationale synode van Dordrecht 
in 1618 en 1619 gehouden Amsterdam/Pretoria, 1899 
Lommei, A. van. 'Descriptio in quo nunc est religio catholica in confoederatis belgii-
provinciis. a[nno] 1622'. AAU, 20 (1893) 349-381. 
Minderbroeder van sHartoghen bossche, Een Een daghelicxe verwonderinge der Co-
ningmne van saba dat is van een christen mensche als hi ansiet de mayestael des Co-
nincx Jesu Christi int sacrament des altaers. Vergadert wt der heyliger schrifturen ende 
geleerde Doctoren. Gheprent toe Campen in die broederstraet bi my Steven Joessen. 
Anno duysent CCCCCLVII. 16o, [16] bladen, [1] houtsnede (Kampen, Walkate Ar
chief) 
Minderbroeder van sHertogen bussche, Een. Een suyverlike ende devote beweginge int 
overdencken der vier Wtersten ende ander salige oefeningen op die soeven dagen van
der weken. Vergadert wt der heyliger schrifturen ende Doctoren Gheprent toe Campen 
in die broederstraet by my Steven Joessen. 16o. [12] bladen, [1] houtsnede [zj.]. 
(Kampen, Walkate ArchieO-
Minderbroeder van shartoghen Bossche, Een. Een warachtige Bichte, te spreken voor 
den Priester Vergadert wt de schriftueren ende Doctoren. Gheprent toe Campen in de 
Broederstraet by my Steven Joessen. Anno 1555. 16°, [16] bladen, [4] houtsneden. 
(Kampen, Walkate Archief). 
Moufang, C , ed. Katholische Katechismen des sechzehnten Jahrhunderts in deutscher 
Sprache. Repr. Hildesheim, 1964. 
Nanninga Uitterdijk, J 'Aanteekemngen uit getuigenissen omtrent de belegering en in
name van Kampen, door den graaf van den Berg'. BGO, 14 (1907) 11-21. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Arend van Holtzende in 't Karthuizerklooster op den Sonnen-
berg 1575-1579'. BGO, 6 (1880) 97-111. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Eenige oude Spreuken [geschreven in het Minderbroe-
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derklooster te Kampen eerste helft van de 16e eeuw]'. BGO, 9 (1888) 148-158. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Getuigenis omtrent de plaats van sommige altaren in de St. Ni-
colaaskerk te Kampen, 1623' BGO, 6 (1880) 81-82 
Nanmnga Uitterdijk, J. 'Inboedel van een drapenier te Kampen, 1565'. 5GO, 6(1880) 83-89. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Inventaris van misgewaden, kerksieraden der St.Nicolaaskerk 
te Kampen, 1565' BGO, 2 (1875) 30-42. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Een kijkje in de bibliotheken te Kampen, 1570' BGO, 4 
(1878) 306-345. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'De pastorie der St. Nicolaaskerk te Kampen van 1540-1556'. 
BGO, 1 (1874) 115-133. 
Nanninga Uitterdijk, J. 'Valsche aflaatbuUen. 1481'. BGO, 1 (1883) 185-199. 
Oprecht ende Claer Bericht waer in cortelijck teghens een ander ghestelt is- I Wat die 
Predicant en van Campen hier ondergeschreven van die hedensdaechsche verschillen. 
Over 't stuck van die Praedestinatie met den ancleve van dien, voor die oude Suyvere 
Waerheijt nae Godes woort, gevoelen. 11 Wat die selvige oock daer tegens. Als Onwaer-
heijden ende muwicheijden (uyt verscheijdene Schriften van sommighe ten huidigendage 
Suijver-genoemde Leeraers getrouwelijck uijtgetrocken) van geheeler herten verwerpen 
Ter noot in Druck verveerdiget tot ondernchtinge der eenvoudigen, tegens alle sulcke 
Lasteringen, Waermede Sij dies angaende van Niuwicheijden ende gemaeckte verande
ringen in die Leere, Valschelijck worden beworpen. [Door Thomas Goswinius, Everar-
dus Voscuilius, Johannes Schotlerus, Assuerus Matthisius]. Tot Campen Ghedruckt bij 
Willem Berendtss in S Lucas, Anno 1617. 20 p , klein 4° (Archief gemeente Kampen) 
Overijsselsche Plakkatenhjst. Lijst der Rechtsvoorschriften Vastgesteld voor de Pro
vincie Overijssel Gedurende het Tijdvak 1528 - 1810 S.J. Fockema Andreae en W. 
Downer, ed. Werken van de Vereeniging tot Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vader-
landsch Recht. 3e reeks, 18. Utrecht, 1961. 
Petreius, Th. Catalogus Haereticorum et Haerestarcharum. Coloniae, 1629 
Rothmann, B. Restitution rechter und gesunder christlicher Lehre, in Chr. Sepp. Ge
schiedkundige nasporingen I Leiden, 1872. 
Rothmann, B Van der Wrake, in Der linke Flugel der Reformation. H. Fast, ed. Klas-
siker des Protestantismus IV. Bremen, 1962 
Schilder, K. Inventaris van de zerken in de Bovenkerk Kamper Genealogische en His
torische Bronnen X. Kampen, 1988 
Schilder, K. Regestenlijst op het Digestum Vetus 1448-1478. Kamper Genealogische en 
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Adriaen van 's-Gravenzande 193, 417 
Aelken uit Kampen, weduwe 195 
Aeltken, weeskind 357 
Aerdtzoen, Aerdt, van Hasselt in 
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Agricola 184 
Aken, Claes van 252, 420 
Albada 274 
Albersz., Jan, schoolmeester 361 
Albert, korporaal 432 
Albert, weesmeester 247 
Albertsz,, Henrick 420, 421 
Albertsz., Marten, schepen 415, 416 
Albertsz., Tymen, schoolmeester 305, 

360 
Aleyd, conversa in Brunnepe 83 
Algerus 184, 186 
Alidt, dienstmeid van Johan Pael 97 
Alijdt 'in den Hoff', provenier H.G.-

gasthuis 352 
Alijt, weduwe van Gheert van 

Dokkum 104 
Alva 97, 130, 160, 175, 183, 186, 194, 

197, 199,201,212,218 
Alyt Henrick Gheertsz 57 
Ambrosius 37, 183, 184 
Andreas, soldaat 432 
Andries, priester-organist 35 
Andriessen, Berendt, kapelaan 131-133, 

141 
Andriesz., Andries 194, 417 
Anjou, Franse hertog 294 
Anna 'inden Parse' 109 
Anna, weduwe van Johan de 

bakker 268 
Aremberg, stadhouder 127, 158, 161, 

162, 175 

Arent, priester 244 
Arentsz., Berent, schoenmaker 245, 

420, 421 
Arentsz., Jan, conventikelpredikant, 

hageprediker 153, 155, 156, 157, 175, 
177, 179, 197, 264 

Arentsz., Willem 340 
Aretius, B. 426 
Assendelft, raadsheer-commissaris van 

het Hof van Holland 102 
Athanasius 37, 184 
Augustin, boekdrukker 90,135,163 
Augustinus 37, 183, 184 
Averenck, Henrick van, schepen 296, 

416 
Averkamp, Berndt, schepen 336 
Backmoede 351 
Baemsangers 126 
Baers, Lambert, memoriemeester 206 
Baix, Gisbert van 115 
Bakker, Albert 172 
Ballen, Dirck van, schepen 296 
Barchorst, Berent ter, priester 37 
Barchorst, Hendrik ter, schepen 249, 

251,257,281,295,420,421 
Barchorst, Herman ter 257, 360 
Barchorst, Vrouw ter 257, 435 
Barentsz., Jan, leenpredikant 318 
Barlaymont 177, 212, 219 
Barloe, pastoor te Blokzijl 265 
Bartha, Juffer, weduwe van Gerrit toe 

Boecop 435 
Bartholomeus, monnik 80, 81 
Bartholt, Cellebroeder 353 
Bartholts van Deventer 342 
Bartoltsz., Peter 192, 417 
Barvoet, Jan, metselaar 346 
Basilius 37, 184 
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Bastiaanse, Beerte 105 
Bastiaensz., Herman 193, 417 
Bastiaensz., Peter 193, 194, 417 
Batenburg, Jan van 119, 121 
Baudartius, Wilhelmus, predikant 320, 

324, 336 
Beeck, Gerryt van, kapelaan 292, 385 
Beer, Willem de, linnenwever 346 
Beieren, Hendrik van, bisschop 91, 93 
Beijerman, Aeltken 357 
Beijerman, Marten 357 
Benier, Jutta 76 
Benninck, Luytken 122, 123 
Berch, Henrick 126 
Berendsz., Willem, boekdrukker 90 
Berendtsz., Johan, predikant 317, 318 
Berendtsz., Willem, alias 'brande 

Willem' 422 
Berent van Harderwijk 352 
Berent van Hoorn 341 
Bernt, priester-organist 35 
Berentsz., Arent 126 
Berentsz., Dorick 420 
Berg, Willem, graaf van den 197-210, 

250 
Bernard van Clairveaux 183 
Bernardi, Johannes, priester

organist 306 
Berner, Petrus, priester 188 
Berteis, Aelken 341 
Berthe, Anthonius 346 
Beza, Th. 309, 363, 426 
Bisschop, Engbert 373 
Bisschop, Herman 211 
Bisschop, schoolmeester 363 
Blaffen, Gheert 121 
Blauwe, Ingen 420 
Blauwe, Jan 193, 418 
Bloeme, Gerrit 193, 249, 252, 418, 420, 

421 
Bloeme, Jan Ciaesen 420 
Bloxius, Peter 137 
Boecker, B., ziekentrooster 347 
Boeckmans, Anna 123 
Boecop, Arent toe, schepen 76, 77, 183, 

198, 200, 210, 215, 226, 240, 297, 389 
Boecop, Egbert toe 223 
Boecop, familie toe 387 

Boecop, Gerrit toe 278 
Boecop, Johan toe, schepen 307, 389, 

416 
Boecop, Johanna toe, Juffer 435 
Boecop, Margaritha toe, Juffer 435 
Boecop, Mechteld toe 223 
Boecop, Willem toe, schepen 389 
Bogerman sr., Johannes, 

predikant 314,323,324,338,339 
Boltenhouwer, Reinert 420, 421 
Bommell, Lummeken, weduwe 342 
Bonifatius, paus 96 
Borchart, Swaentgen ter 266, 371 
Borchert, goudsmid 257, 418, 422 
Borgersz., Geert 299 
Borkom, Arnoldus van 76 
Boschman, familie 387 
Bottes, Ide, vrouw van Pieter Don 346 
Bourgondie, David van, bisschop 70 
Bourgondie, Philips van, bisschop 17, 

398 
Bra, Juffer Agathe van 435 
Brandenburg, Joachim van 108 
Brant, Arent, schepen 416 
Brant, Arnoldus, priester 188 
Brant, Herman 51 
Brant, Jan 102 
Brantsen, Maes 192, 193, 417 
Breda, Jasper van, schepen 77, 176, 415 
Breda, Johan van, stadssecretaris 17, 

70,88, 116, 119 
Breda, Juffer van 435 
Brederode, Hendrik van. Heer van 

Vianen 163 
Broeckhuysen 211 
Bronckhorst, Gijsbert van 192, 418 
Brouwer, Claes 211 
Brugge, Barent ter, priester 244 
Brugge, Herman ter, schepen 416 
Brugge, Louwe van 420 
Brugman, Johannes, pater 45 
Bruine, Bhasse 50 
Bucer, Martin 99,112 
Buckhorst, Juffer Florentina van 435 
Budde, Gerrit 172 
Budde, Johan 192, 193 
Budde, Roleff 211 
Buedel, Otto, schepen 52 
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BuUinger, H. 122, 426 
Bulteau, Jaques, verver 346 
Burchman, Sybrant 193, 417 
Busch, Johannes 46, 79, 82, 83, 87 
Bussche, Egbert ten, schepen 296, 389 
Bussche, familie ten 387 
Bussche, Gerbrant ten, schepen 176, 

415,416 
Buyter, Roelof, schepen 201, 415, 416 
Caldenbach, Adam 325,341,355,373, 

378 
Calixtus 132 
Clavijn, J. 99, 112, 135, 308, 426 
Campen, Jacob van 115 
Campen, Vrouwe Jans van 435 
Camps, Hieronymus de, voorlezer 

Waalse gemeente 346 
Cannegeter, Jelys 337 
Caroli, Jeremias, Campenis, 

priester 188 
Castro, De, inquisiteur 130 
Catharina ' in ' t gasthuis' 195,417 
Catherijne, dienstmeid van Jan 

Cricken 95 
Cato 184 
Cele, Johan, rector stadsschool te 

Zwolle 79 
Christianus, Joannis 189 
Chrysostomus 37, 108, 184 
Chytropoeus, Thomas, schoolrector 39, 

184, 244 
Cicero 184 
Claes van Brunswijck, zeeman 183, 417 
Claes, bildesnider 75 
Claessen, Engbert, schepen 336 
Claessen, Jacob, schepen 415, 416 
Claessen, Jan 420, 421 
Claesz., Henrick, soldaat 341, 432 
Claesz., Henrien, koster 307 
Classis 265 
Clemens, vicecureit 40, 103 
Clerc, Jan de 346 
Cloecke, Claes 421 
Cloecke, Jan, schepen 257, 421 
Clooster, Herman van den 201,418 
Clooster, Juffer van den 435 
Cloppenburg, Johan, schepen 416 
Cock, Jan Claesz. 117 

Cock, Peter Johansz. 207 
Cockertsz., Derck 172 
Coenen, Fenna de 76 
Coesfelt, Henrick van 303 
CoUen, Arent Graet van, vicecureit 25, 

98, 101, 103 
Comelinus, Jacobus 314 
Comestor, Petrus 81 
Conrades, Gesken 364 
Coolhaes, Caspar 108, 159, 207 
Coos, weeskind 357 
Coppijer, Johan, kwartiermeester 432 
Cornelisz., Dirck 193, 194, 417 
Cornelisz., Dubbelt 420 
Cornelisz., Isebrant, schipper 282, 422 
Cornelisz., Jan 213 
Cornelisz., JelUs 139 
Cornelisz., Johan 193, 194, 417, 418, 

420, 421 
Cornelysz., Jan 420, 421 
Corsselles, Guillaume van, 

schoolmeester 361 
Coulers, Jannicken van Hasselt 342 
Couwe, Jeroena 342 
Cracht, Henrick 307 
Crachtsz., Henrick, schepen 416 
Crachtsz., Wolter 303 
Craen, Aelt, schepen 249,251,252, 

257, 266, 308, 312, 418, 420, 421 
Cremer, Ghise 57 
Crocus, Laurentius, basconter 247 
Cromme, Elardt, schepen 49, 60, 62, 

101, 354 
Culnaire, Clara de, vrouw van Jaques 

Bulteau 346 
Cusa, Nicolaas van 46, 83 
Cyprianus 132, 183, 184 
Cyrillus 183 
Daems, Moyses 121, 122 
Daiffsen, Jan van 227 
Dam, Hendrick van 139 
Dapper, Willem 212 
Datheen 273 
David Jorisz 119 
Deken, Petrus, predikant 342 
Delden, Gerrit van 76 
Dibbinck, Dierick, schepen 313, 314 
Dierixsen, Hermen 420, 421 
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Dirck Claisz., priester 57 
Dircksz., Albert 329 
Dircksz., Dirck, wever 422 
Dircksz., Hendrick 420 
Dircksz., Peter 193,417 
Dircksz., Peter uit Amsterdam 213 
Dircksz., Willem, zeilmaker 121 
Dirksz., Claes, brouwer 245, 420 
Dirksz., Reiner 353 
Dirricksz., Gerridt, pater-brigittijn 385 
Dokkum, Gheer van 104 
Dolewerth, Derek 139 
Domburch, Catolina van 346 
Dompseler, familie 76 
Don Frederic 210,211 
Don Juan, landvoogd 218, 231 
Don Pedro d'Acuno, overste 177 
Don, J., archivaris 243 
Don, Pieter, lakenbereider, van 

Duffelt 346 
Dorsten, Jan van 344 
Dotecom, Juffer Alijt van 435 
Draeke, Lubberts 422 
Drenth, Hans, schepen 252, 421 
Driel, Christiaan van, priester 144-146, 

152, 164, 188, 244, 386 
Droess, Johan, boekdrukker 90 
Dubboltsz., Gheert 229, 249 
Dycks, Beertgen 347 
Dyriksz., Marten 420 
Ebbelt, vrouw van schoolmeester 

Engbert 357 
Echten, Juffer van 268, 435 
Eckelboom, Johan 196,418,420 
Efken, schoenmaker 257 
Egmond, Georg van, bisschop 43, 110 
Elaudt, provenier H.G.-gasthuis 352 
Elfken, vrouw van Wijnolt 

Korvenmaker 172 
Emden, Meynart van 117 
Enckevoirt, Willem van, bisschop 43 
Endhoven, Geert van, schepen 296, 

415,416 
Engbert, schoolmeester 357 
Ens, Evert 106 
Ens, Henric van, schepen 76, 176, 177, 

201,415,416 
Enthes, Bartoldt 139 

Erasmus 37, 183-185 
Erentsz., Mr. Henrick 131 
Ernesti, Henricus, pastoor 26, 142 
Erp, van 76 
Eschede, Juffer Alit van 435 
Eschede, Juffer van 435 
Essen, Juffer Hendricken van 324 
Essert, Carolus van, lijfknecht 432 
Eusebius 184 
Everardus 72 
Everssen, Jan 352 
Eversz., Geertken 422 
Evert Hermensz., priester 57 
Evertsen, Jacob, ziekentrooster 347 
Evertsz., Johan, boekdrukker 38, 89 
Faber Stapulensis 184 
Fabritius, Johannes, predikant 324 
Flancket, luitenant 432 
Flavius Josephus 37 
Floris, Schots soldaat 432 
Fossaert, Nicolaes 346 
Frangipani, Keulse nuntius 342 
Frans, heer, kapelaan 170 
Fransd., Grietken, vrouw van Gerrit 

Bloeme 421 
Fransina, vrouw van Johan Glant 346 
Fredericman, overste 177 
Fredericus, van Haarlem 80 
Frederix, Jan, schoolmeester 272 
Frerick, Cellebroeder 353 
Frese, Gheert 385 
Frese, Loy 75 
Fresinga, Reinico 279 
Gabriel, Pieter 156 
Gaerman, Berent 172, 194, 195, 417 
Gaerman, Henrick 192, 194, 417 
Gallus, Carolus, pastoor 164 
Gallus, Carolus, predikant 322, 364 
Geert Frote 79-87 
Geert van Giethoorn, priester 109 
Geertgen Jans van Enschede 63 
Geertien, 'in de halve Mane' 352 
Geertruid van Deventer 342 
Geertruidt, Juffer 435 
Geertruyt, weeskind 357 
Geerts, Jan 200, 418, 420 
Geertsz., Luitgen 95 
Geertsz., Wijcher 192, 193, 417, 418 
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Gelderen, Gerrit, soldaat 432 
Gelis, priester 208 
Gelre, Karel van, hertog 43 
Gerbrandus, Christianus, vicecureit 25 
Gerbrant, priester 244, 356, 386 
Gerobulus, predikant 356 
Gerritsz., Jan, drager 245 
Gerritsz., Dirck Steven 213 
Gerritsz., Jan, 'op de krucken' 268 
Gerrytsz., Claes 371 
Gerrytsz., Johan 192 
Gestelen, Johan van 189 
Gherrytsz., Jan 415, 421 
Ghese Johansdochter 63 
Ghijssele, Mahieu van Belle 346 
Ghoret, dye bicker 36 
Ghye, Borchgart 30 
Gijsbertsz., Herman 200, 252, 415, 418, 

422 
Gijse, Albert 213 
Giant, Johan 346 
Glasemaker, Claes 222 
Glasemaker, Reiner 196, 417 
Glauwe Jansz., Simon, schepen 389, 

415,416 
Glauwe, familie 387 
Glauwe, Gheert, schepen 76, 101 
Glauwe, Johan, priester 170 
Glauwe, priester 97 
Glauwe, Simon Geertsz. 76 
Glauwe, Simon, schepen 229, 296 
Goickerus, Jodocus, predikant 310, 

313,318-320,327,328,341, 
349 

Golt, Johan, de weduwe van 77 
Goor, Johan, priester 292, 293, 385 
Goswinius, Thomas, predikant 309, 324 
Gran veile 129 
Greete, dochter van Jan Goerts 95 
Greete, vrouw van Jacob Hayes 193 
Gregorius van Nazianze 184 
Gregorius XIII, paus 290 
Gregorius, paus 228 
Grete Hans 63 
Griete, vrouw van Tonis Wever 353 
Grooten, J., stadsarchivaris 51, 79, 82 
Grote, Johan de 62 
Grotenhuis, Jan ten, schepen 257, 420 

Groysbeeck, plaatsvervangend 
stadhouder 175, 181 

Gruy thuis 196 
Gruythuys, Hugo van den, schepen 176, 

415 
Guakheri, R. 426 
Guitmundus 184, 186 
Haacksz., Lubbert 'in den 

matstoel' 193,417 
Haan, Karel de 145 
Haar, Albert ter 422 
Haarsolte, Claes, schepen 415 
Hackforden, familie 76 
Haersolte, Claes, schepen 201,416 
Haersolte, Gorgien, schepen 76, 415, 

416 
Haersolte, Juffer Alyt van 435 
Haese, Claes, kapelaan 25 
Hagedoernes, Anna 123 
Hamacker, Meijnt, weduwe van 342 
Hame, Ghiele 97,117 
Hane, Peter de 346 
Hans van Coin 125 
Hans van Rhuenen in Groningen 193, 

417 
Hans van Venlo 227 
Hans, busmeester uit Deventer 121 
Hansken van Swoll 213 
Hardenberg, Petrus, predikant 262 
Har denstede, Conraedt van, rector 364 
Harmen, dienstknecht van Trockle 432 
Hattem, Lubbert van 36 
Hauwaert 264 
Havens, Johan, pastoor 25, 226, 227, 

247, 292, 342, 385 
Heel, Agnes van der 76 
Heerde, Henrick van, priester 244 
Heijmansz., Geertruijdt 172 
Hendericksz., Hermen 420 
Hendricks, Wendelken 345 
Hendricksz., Bartelt 422 
Hendricksz., Cornehs 307 
Hendricksz., Cornells, wever 421 
Hendriksz., Albert, schipper 282, 421 
Hendriksz., Gerrit, schipper 282, 422 
Hendriksz., Jan, lakensnijder 252, 422 
Hendrycksz., Derijck 421 
Henrice, frater 79 
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Henrick, bildesnider 75 
Henrick, Cellebroeder 353 
Henricken, blinde 353 
Henricksen, Harmen, bakker 420 
Henricksen, Lubbert 192, 246, 418, 

420, 421 
Henricksen, Willem 420, 421 
Henricksz., Egbert 388 
Henricksz., Johan 370 
Henricksz., Jutte 50 
Henrickzen, John 266 
Henrico, predikant 270 
Henricsz., Johan 125 
Henricus, predikant 265 
Henricx, Geertruidt, Cellezuster 353 
Henricxen, Wynolt 292 
Henrijcksz., Henrijck, priester 169 
Henrycksen, Hermen 420 
Henrycksz., Berent 420 
Henrycksz., Henryck, priester 146 
Henrycksz., Berent 421 
Hercules, Geertruyt Argelist, 

conventuale 385 
Herman de Steenbicker 20 
Herman, priester 244 
Hermansz., Andries, schuitman 245, 

282, 420, 421 
Hermansz., Herman, bakker 422 
Hermansz., Mayken 346 
Hermansz., Tijmen, priester 168 
Hermanus, rector scholarum 33 
Hermes, Wijlmeken 344 
Hermesz., Claes, verver 422 
Hermsen, Gosen 420 
Hesiodus 363 
Hesiodus 363 
Hessels, Jacob, soldaat 432 
Hetsroey, Michael, pastoor 37, 185, 

189, 191, 195,210,220,224 
Hettinga, Taeke 139 
Heyden, Johan van der, predikant 383 
Heymansz., Jaques, franse 

schoolmeester 346 
Hieronymus 112, 184 
Hilgundt 117 
Hillebrantsz., Abel, schepen 313, 314 
Hillebrantsz., Luitgen 126 
Hoemans, Johan 342 

Hoeven, Henricus van der 77, 221, 292, 
385, 386 

Hofmann, Melchior 114, 123 
Hogenberg, Franz 18 
Holstech, Caspar, priester-rector; later 

predikant 76, 144-149, 152, 162, 164-
170, 176, 179, 184, 203, 206, 234, 236, 
242, 246, 247, 257, 262, 263, 266, 269, 
304, 308, 309, 312, 315, 316, 328, 336, 
341,360,418 

Holtsagers, Peter 118 
Holtzende, Arent van 48 
Holtzende, Jan van, schepen 416 
Homerus 147, 363 
Hooffs, Griete 352 
Hoppenbrouwer, Lubbe 76 
Hottinga, overste 239, 241 
Hove, Vrouwe van der 257, 435 
Hoyer, Geert 200,227,252,415,418 
Hoyer, Grietken 227 
Hoyer, Juffer Greetken 435 
Hoyer, Thijs 227 
Hudde, Henrick 98 
Hudde, Rutger, schepen 98, 176, 200, 

237, 245, 247, 249, 251, 257, 277, 281, 
288, 329, 415, 416, 418, 420, 421 

Hudde, Vrouw 435 
Hylarius 184 
Ida, conventuale uit Brunnepe 83 
Ida, weduwe van Gerardus van 

Campen 195 
Ideken, vrouw van franse schoolmeester 

Gwilliaen 346 
Igerman, Herman, schepen 201,415, 

416,418 
Igerman, Juffer Greetken 435 
Immens, Aelt 357 
Immens, Johan 357 
Inden, Joest ther, schrijver 342 
Indick, Godefridus ten, schepen 76 
Itersum, Robert van 242, 275 
Ittersum, Juffer Mechtelt van 435 
Jacob, minderbroeder 45 
Jacob, Mr., barbier 223 
Jacob, priester 244 
Jacob, schoolmeester 272, 360 
Jacobs, Swane, Cellezuster 353 
Jacobsen, Jan 420, 421 
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Jacobsen, Willem 421 
Jacobsz., Adriana 348 
Jacobsz., Gerrit 345 
Jacobsz., Johan 255,420 
Jacobsz., Roeloff, zangmeester 247, 

282 
Jan Matthijsz., bakker uit Haarlem 114 
Jan van Leiden 114, 116 
Jan, Mr., organist 248, 282, 305 
Janneken, Juffer 435 
Jannicken, weduwe 350 
Jansen, Berent 421 
Jansen, Jacob 421 
Jansen, Jacob, kistenmaker 420, 421 
Jansen, Jan, boekdrukker 90, 137, 182 
Jansen, Jan, piloet 422 
Jansen, Johan, soldaat 432 
Jansen, Willem 421 
Jansens, Gosen, schipper 245, 252, 420, 

421 
Janssen, Henrick, kapelaan 
Janssen, Lambert, priester 
Jansz., Albert 125 

Anna 422 
Anna, schoenmaker 
Claes 342 
Claes, uurwerkmaker 420, 421 
Cornelis 420, 421 
Dirkgen 211 
Egbert 194, 417, 420 
Helmich, kaarsenmaker 273, 

Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 

332 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 
Jansz. 

238 
386 

422 

Henrick 422 
Henrick, van Bocholt 346 
Ide 341 
Jacob 192, 246, 418, 420, 421 
Jan 200, 415, 418 
Jan, hopman 277, 278, 279 
Jenneken, conventuale 387 
Johan, de Jonge 246 
Laurens, van Alkmaar 189, 194 
Louwe, schipper 282, 420, 421 
Lubbert 193,417 
Mahiew Toores 346 
Marrijken 192 
Peter 120, 420, 421 
Peter, adelborst 432 
Peter, dopers 

conventikelvoorganger 104, 116 
Jansz., Peter, weversgezel 266 
Jansz., Rolef 255,420 
Jansz., Willem, hoedenmaker 420, 421 
Jansz., Willem, van Zwolle 422 
Jansz., Wolter 420,421 
Jaquemijnken, vrouw van Jan de 

Clerc 346 
Jasper, priester 244 
Jasper, provenier H.G.-gasthuis 352 
Jaspers, Remmelt 421 
Jelijs, priester 326 
Jelijsz., Jacob 193, 200, 415, 418, 420, 

421 
Jochems, Gretijn 341 
Joessen, Henrick 192, 193, 417, 418 
Joessen, Steven, boekdrukker 112 
Joest, Cellebroeder 353 
Johan Geertsz. 65 
Johan ten Damme, orgelmaker 35 
Johan, weeskind 357 
Johannes Rodolphi, pastoor van 

Uden 26 
Johannes van Emden, predikant 207 
Johannes, Paulus, pater-Brigittijn 378, 

385 
Johannes, priester 80 
Johansz, Marichje 342 
Jonge, Berent de 353 
Jonge, Johan Garessoen 342 
Jongejan, Albert 420 
Jongejan, Louwe 420 
Jorgensz., Frans, boekdrukker 90 
Jorisz., David 119 
Jorysz., Evert 63 
Josen, Jan 421 
Jutte, vrouw van Claes Jansz. 342 
Jutte, weeskind 357 
Kannegieter, Hendrik Jansz., 

priester 146,386 
Karel V 43, 93 

ketterbestrijding 94 
regeringsoverdracht 127 

Kecklinckhusen, Henrick 192, 193, 417 
Kerckhoff, Gillis 376 
Kerstiens, Cathrina 139 
Ketel, Joriaan 122 
Ketelboeter, Tymmen 125 
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Ketelbuter, Jacob 74, 75 
Keynkamp, Werner, rector 80 
Kistenmaker, Gosen 293, 304, 420, 421 
Kistenmaker, Hendrik, schepen 200, 

257, 277, 296, 415, 416, 418 
Kistenmaker, Hendrik, van 

Zutphen 118 
Kistenmaker, Jacob 303 
Klijnghe, Grite, provenier H.G.-

gasthuis 352 
Knijff, Johannes, minderbroeder 113 
Knoppert, Carl, schepen 176, 296, 415, 

416 
Koek, Berent 38 
Koeckenbacker, de 196, 417 
Koetgen, Egbert 211 
Koex, Peter 292 
Konyncks, Johannis, priester 41 
Kreinck, Gheert 101 
Kruese, Claes 416 
Kuerbeecke, Albert van der 77 
Kuerbeecke, Frans van der 172 
Kuijrijn, Mr. 168 
Kuynretorff, Hendrick 435 
Kuynretorff, Henrick, schepen 117 
Kuynretorff, Jacobus, pastoor 25, 26, 

76, 104, 131, 164, 165, 166, 170, 172, 
188 

Kuynretorff, Lumme 435 
Kuynretorff, Simon, schepen 416 
Labeur, Peter, verver 346 
Lakensnijder, Jan Henricksz. 304, 307 
Lambert, Mr. 352 
Lambert, priester 326 
Lamberts, Elisabeth, begijn 109 
Lambertsz., Claes 420 
Lambertsz., Symon 76 
Lambertsz., Willem 193, 417 
Lamius, Wilhelmius, predikant 262 
Lamotius, Johannes, Waals 

predikant 322, 324, 336, 346 
Lanfranck 184, 186 
Langen, Roleff van, hopman 344, 432 
Lanius, Wylhelmius, predikant 341 
Lasco, Johannes a 112 
Leenardt Valkenburg 193, 417 
Leghe, Gijsbert de, priester 50 
Leghe, Jacobus de 76 

Leicester, Robert Dudley, graaf 
van 302, 325, 327, 361, 366, 370 

Lenaertsz., Matthijs, kapelaan uit 
Veere 182 

Lenart, dopers profeet te Kampen 117 
Lentincks, juffer Stijne 354 
Leoninus, Doctor Elbertus 240 
Lethmatius, inquisiteur 131 
Leydanus, Florendius, minister

provinciaal der Minderbroeders 223 
Leyphers, Albert, drukker 369 
Lievendael, familie Van 387 
Lievendael, jonker Johan Van 388 
Lijckendorp, Dr. Johannes, rector 363 
Lijckendorp, Johannes, rector 365 
Lindenius, Petrus, predikant 384 
Loen, Gheryt van, priester 49 
Loeywagen, Thijs van 167, 198, 199, 

210, 244, 417 
Lombert, Jan de 299 
Lose, Egbert, schepen 313,314,415, 

416,418 
Lose, Sweer 319,421 
Loyola, Ignatius van 84 
Lubbers, Luytgen 192, 417 
Lubbert Petri 83 
Lubbert, priester 109 
Lubewijn, Karthuizer lekebroeder 95 
Lucas, Gerrit, organist 257 
Luchtermaker, Hendryck 421 
Ludolphus Bertholdus 83 
Ludolphus Rodolphi, priester-organist 35 
Luijckens, Johan 362 
Luitgensz., Johan 221 
Luloffsz., Bartolt, schepen 201, 415, 

416,418 
Lutgesz., Lutgen, soldaat 341,432 
Luther 17,88,95,96,99,111,112 
Luyken, priester-organist 35 
Luytken, minderbroeder 106 
Lymberich, Johan Evertsz. a, 

schoolrector 63, 101, 169, 224 
Maarten, monnik 95 
Maartje, in het H.G.-gasthuis 351 
Machtelt, dienstmeid van heer 

Lubbert 109 
Maeyken, vrouw van Guliaeme 

Rabaut 346 
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Maeyken, vrouw van Mathieu 
Ghijssele 346 

Mahui, van Nijekercken uit 
Vlaanderen 346 

Mahusius, bisschop 129 
Maler, Albert Jacobsz. 112, 223, 224 
Maler, Arent 222, 304 
Maler, Jacob 64, 112,227 
Margaretha van Parma, 

landvoogdes 141, 158, 163 
Marloratus, A. 427 
Marrijken, weduwe van Gerrit 

Budde 172 
Marriken 352 
Martensz., Barbara 336 
Maseyck, Lenart van 300 
Mathias, soldaat 432 
Mathisius, Johannes, predikant 323, 

324 
Matthias van Oostenrijk, gouverneur-

generaal 233, 238, 240, 248, 251, 252, 
258 

Maurits, prins 302 
Meenen, Adriaan Courten van, pater-

jezuiet 388 
Megen, Ch. de Brimeu, graaf van, 

stadhouder 175, 178 
Mehiuvs, Catalincken, weduwe van 

Yperen 346 
Melanchton 99, 112, 184 
Melio[?], priester-organist 35 
Mellema Vriese, Minne 212, 244, 417 
Menno Simons 119, 120 
Messelaer, Harmen 303, 312 
Messenmaker, Joachim, 

conventikelvoorganger 139, 171, 173, 
174, 192, 194, 195, 197, 355,418 

Metken, weduwe van Hendriksz. 268 
Meurs, Adolf van, stadhouder 301 
Michgielsd., Anna 346 
Michiell, boekverkoper uit Leiden 117, 

118 
Moeyck, Henrick Petersz., 

schepen 313, 314,355 
Moller, H. 426 
Molmans, Vrouwe 435 
Momme, 'De olde' Juffer 435 
Momme, Juffer Aelken 435 

Momme, Juffer Margarita 435 
Momme, Margarita 228 
Monte, Aegidius de, bisschop 21,22, 

130, 146, 186, 195, 221 
Morrhe, Egbert, schepen 296, 389 
Morrhe, familie 387 
Morrhe, Gheert, schepen 63 
Morveldinck, Jan 124 
Morveldinck, Roelof 124 
Muntzer, Thomas 123 
Mulert, familie 76 
Mulhem, Joachim van 252 
Muller, Henrick 353 
Mullers, Catryne 53 
Naerius, Abraham, predikant 324, 336 
Naggen, Zwane 60 
Nanninga Uitterdijk, J. 429 
Nanno, vicecureit 30 
Nassau, graaf Willem van, stadhouder in 

Friesland etc. 343 
Nassau, Jan van 286 
Nele van Amsterdam 194, 417 
Nepos, Theodorus, priester 386 
Neve, Dirck, priester 248 
Niclaes, Hendrik, stichter van het 'Huis 

der Liefde' 90, 162 
Niele, de vrouw van Peter Jansz. 104 
Nijber, Gerrit 200,211,418,420 
Nijenhuis, Jan 210 
Nijmegen, heer Van, priester 97 
Noircarmes 177 
Nolle, Jochem, ijzerkremer 245, 421 
Nollen, Trijnken 139 
Nolthenius, Georgius, predikant 310, 

313,315,320,324,328,329 
Nysemoer 50 
Oecolampadius 184 
Oenden, Henric van 62 
Oij, Symon van 138 
Oldenburg, Hans van, luitenant 432 
Oldeniel, familie Van 387 
Oldenseel, Harmen van 255, 420 
Oldenseel, Thijs van 198, 199, 210, 415, 

418, 420, 421 
Olevianus, C. 309 
Olst, Claes van 251,299,418 
Ontzende, Margaretha, priorin van 

Brunnepe 83 
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Oostendorp, Johannes, predikant 108, 
159, 206 

Oosterhoe, Franciscus, priester 188 
Oranje 174, 197, 219, 233, 273, 285, 

286, 288, 303, 342 
Origenes 184 
Osiander 184 
Otsen, Henryck 420, 421 
Ottens, Jan, ohemolenaar 422 
Ottincks, Catrina 422 
Otto Willemsz. 21 
Overstege, Freric, priester 59 
Ovidius 184 
Packbergen, Trude 192, 193 
Pael, Johan 97 
Parma, hertog van 274-276, 285, 289, 

295,299, 301,333,342 
Paschasius 184, 186 
Paschyr, voller, van Brechten 346 
Passchijnjen, van Gent 346 
Paulus, boekverkoper 90 
Paulus, pater-brigittijn 378, 385 
Paus Clemens VII 25, 92 
Paus Eugenius IV 26 
Pauwels, Jacob 209 
Pelgrim, Melchior, priester

schoolmeester 107, 159 
Pelgrom, Jan, schoolmeester 206, 244, 

417 
Peregrinus, Johannes, 

schepenkapelaan 27 
Peter, Cellebroeder 353, 354, 355 
Petersz. Borsche, Willem 212 
Petersz., Berendt, boekdrukker 90, 

181, 183, 184,257,312,378 
Petersz., Claes 420 
Petersz., Femme 183, 184 
Petersz., Gheert 193,417 
Petersz., Gheert, priester

schoolmeester 31, 33, 34 
Petersz., Hendrik 420, 421 
Petersz., Jacop 293 
Petersz., Jan 420 
Petersz., Jan [Johannes Petrejus] 

schoolmeester-boekdrukker 90, 105 
Petersz., Niclaes 387 
Petersz., Wolter, boekbinder 257, 422 
Pezelius, Dr., predikant 391 

Philips II 301,302,342 
centralisme-absolutisme 158, 180 
ketterbestrijding 127, 173, 174, 

179, 220 
Pighius, Albertus, pastoor 25, 98, 102, 

103 
Pighius, Stehphanus, priester 385 
Pijpers, Hadewich 139 
Pipers, Jan 126 
Piscator, J. 427 
Pius IV, paus 47 
Plantijn, Christoffel, drukker 135, 136, 

163 
Plettenburgh, Juffer Judith van 435 
Plo, Gerard Willemsz. van, 

vicecureit 24, 38, 164-174 
Plutarchus 363 
Pluto 148 
Polweiler, overste 216-218, 231 
Poteghem, Van 288 
Potgietersz., Lysabet 342 
Potters, Pierijnjen, dienstmeid 346 
Quarré, Charles, raadsheer van de 

koning 178 
Rabaut, Guliaume 346 
Raels, de weduwe van Hendrik van 268 
Raeven, Herman 211,417 
Rauwee, jonker Renier 343, 344 
Ravens, Alijdt 192, 417 
Reijersz., Johan 194, 417 
Reiner Steenmetzeler 211 
Reiner, Jonge, schepen 245, 415, 416, 

418, 420 
Reiners, Alijdt 228 
Reiners, Lyzabeth 228, 268 
Reiners, Willem 228, 420 
Reinert, Cellebroeder 353 
Reitsma, R. 372 
Renneberg, George van Lalaing, 

stadhouder 216,231,241,248,273, 
274, 282, 285 

afval 283-285, 289, 294, 295, 299, 
341 

Requesens, don Luis de, landvoogd 215 
Rijckmansz., Johan van Rhuenen 193, 

417 
Rijnvisch, Johan, gardiaan der 

minderbroeders 106 
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Rijssel, Peter van 126 
Ripperda, Eggerik, drost van 

Salland 242 
Rizaeus, Albert 135 
Robert, Schots soldaat 432 
Roeper, Johan, schepen 296, 416 
Rogier, L.J. 255, 430 
Ronnewaegen, Alijdt 139, 192, 193, 

194,417 
Rotgers, Berent 196, 208, 212, 417, 418 
Rotgers, de vrouw van 351 
Rotgers, Jan 420 
Rothmann, Bernt 116, 119, 120, 123 
Rouwens, Jan, soldaat 432 
Rovers, Trici 83 
Rufinus 184 
Rutgerus, predikant 319 
Ruusbroec, Jan van 81 
Sadeelius, A. 427 
Salvard, J.F. 427 
Sandersd., Jannechien 346 
Santfoer, Lambert 57 
Schamplon, hopman 288, 293, 299 
Schellers, Margaretha 76 
Schembe, David, Schots soldaat 432 
Schenck van Toutenburg, Frederick, 

aartsbisschop 43 
Schepeler, Gasper, schepen 415, 416 
Schere, Gosen van der, schepen 76, 416 
Schere, Tijmen Hermansz., 

priester 220, 244 
Schoengen, M. 430 
Schoeperus 184 
Schonenburch, Hendricus, 

predikant 317, 329 
Schotlerus, Johannes, predikant 309 
Schouleburch, Juffer Geesken 435 
Schroeder, Jacob 105, 106 
Schroer, Evert 139, 196, 417 
Schroer, Geert 417 
Schroer, Gheert 122, 123, 200 
Schroer, Jan 211 
Schroer, Lucas 139, 192, 193, 194, 200, 

415,417 
Schroer, Mattheus 196, 417 
Schuersack, Albert, priester 61 
Schuitmans, Anna 342, 345 
Schwarkoen, Johannes 76 

Sephora, lakenbereider 346 
Slachecke, Harmen 43 
Slachek, Johannes, pastoor 25 
Sloet, Conraet 342 
Sloet, Gerhardina, juffer 435 
Sloet, Johan, drost van Vollenhove 242, 

275, 288, 342 
Sloet, juffer Geertruid 342 
Sloet, juffer Sophia 342 
Sloet, Margreta, juffer 342 
Sluyter, Jan 227 
Smidt, Johannes 317 
Smit, Henrick 170, 171, 173, 192, 193, 

246,418,420,421 
Smit, Jacob 420 
Snecanus, Aggeus, pastoor 26, 104, 

131, 133, 142 
Snijder, Arent, soldaat 432 
Snijder, Arent, van Coesfelt 266 
Snijders, Rotgers 342 
Socrates 373 
Soetemansz., Bijerte 420 
Speldemaker, Willem 420, 421 
Stanley, William, legeroverste 302, 342 
Stannarius, Henricus Johann: zie 

Kannegieter, Henrick Jansz. 386 
Staverden, Christina van, 

onderwijzeres 360 
Steghe, Jan ter 201, 213, 342, 418, 422 
Stellinck, Claes 211,213 
Stenforden, Warner van 420 
Stevensz., Joost, boekdrukker 90 
Stoeldreyer, Wijcher 222 
Straetgen, Andreas 207 
Straten [Platea] van der, Jacobus, 

priester 188 
Straten, Geertruidt van der 53 
Straten, Weyme van der 63, 101, 112 
Styne Coerdtz. 35 
Suir, E.T., Rijksarchief Utrecht 107 
Sulman, Johan 61 
Swaentgen, Willem 212, 417, 418 
Symons, priester-Cellebroeder 385 
Symonsz., Claes 388 
Tade, Jan 121 
Taemensz., Peter 420 
Tauler 184 
Tecla, conventuale uit Brunnepe 83 
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Tellevoert, Govert, schoolrector 146, 
244 

Temminck, J.J., archivaris te 
Haarlem 155 

Tengnagel, Arent Gansneb gnt. 228 
Tengnagel, Claes 228 
Tengnagel, Dr. Otto Gansneb gnt. 201, 

228,415v. 
Tengnagel, Johan Gansneb gnt. 228 
Tengnagel, Juffer (echtgenote van Johan 

Tengnagel) 435 
Tengnagel, Juffer Hendricken 435 
Tengnagel, Juffer Margrita (weduwe van 

Dr. Otto Gansneb gnt. 
Tengnagel) 435 

Tengnagel, Ottonis Gansneb gnt., 
schepen 76 

Tengnagel, Reiner Gansneb gnt., 
schepen 360 

Teunis, Griete van Medemblik 341 
Teunis, leidekker 344 
Theodoric, frater 83 
Theodorus, Sanderus, predikant 247, 

257,266,308, 316,317,360 
Theophylactus 37, 184 
Theunis, in het H.G.-gasthuis 351 
Thijsd., Jannetgen 117 
Thomas a Kempis 79, 83, 84, 86 
Thomas Johansz., rector 77 
Thomas van Aquino 145 
Thomasz., Henrick, boekdrukker 90 
Thonisz., Sweer 222 
Tijmen, Ide, weduwe 344 
Til, Mr. van, raadsheer van de 

koning 141, 160 
Toenis, Arent, schoenmaker 422 
Toenis, Claes, wever 422 
Toenis, Willem 422 
Toenisken 268 
Toenisz., Arent 421 
Toern, Albert ten 76 
Toern, Hans ten, schoolmeester 360 
Tongeren, Juffer Lysabeth van 435 
Tonijs, Cellebroeder 353 
Touslagers, Marriken 352 
Trijne 'in de Pannebackerssteeg' 194, 

231,417 
Trijne, weduwe uit Holland 192 

Trijne, weeskind 357 
Turri, Cecilia 83 
Tute, Warner 116-118 
Twickelo, familie Van 387 
Tyskens, Ghert, priester 354 
Ulenbroeck, Herman 59 
Urck, Johan van 117 
Ursinus, Z. 426 
Uterwijck, familie 387 
Uterwijck, Juffer van 435 
Vaelcken, Willem, priester 107 
Van Engelen van der Veen, Mr. 

G.A.J. 326 
Vecht, Coenraet van der, schepen 137, 

183,225,229,296,415,416 
Vecht, familie Van der 387 
Vecht, Johan van der, schepen 101 
Veen, Tijmen van der 101 
Velthusius, Gerardus, predikant; later 

rector 317, 324, 364 
Velthuys, Jacob Geert ter 109, 123, 124 
Velthuysen, B.P. 25, 277, 385, 430 
Veluanus, Johannes Anastasius 111 
Vene, Claer van der 422 
Vene, familie van den 76 
Vene, Jacob, schepen 252, 257, 313, 

314,316, 318,328, 336,422 
Vene, juffer Lysabet van der 345, 435 
Vene, Willem 246 
Verdugo, Francisco 376 
Vergilius 184 
Vermigli, F. Martyr 426 
Vessemius, Aegidus, priester 37,186,386 
Vette, Evert, priester 244 
Vezekius, Bernherus, predikant 262, 

264 
Viglius 187 
Voerst, Goessen van, priester

organist 306 
Volckmans, Albert Willem 57 
Voorne, Elizabeth 76 
Voorne, Lodewich, schepen 76 
Voorst, Berent van 139 
Voorst, Johan van 242, 275 
Vorden, Fredericus van 76 
Vos, Johan de, zangmeester 36 
Vos, Jonker Henrick de, drost van 

Coevorden 341 
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Voscuilius, Everardus, predikant 309, 
384 

Vrancke, Hilleken 139, 195, 196, 229 
Vreden, Bertolt van, wever 422 
Vreden, Hendrik van 422 
Vreden, Herman Henrixs van 60 
Vrelant, Andreas Fabri, pastoor 20, 23, 

25, 40, 103 
Vrese, Arent 214,249,257,281,299, 

420 
Vrese, Claes 212 
Vrese, Geert 193, 194, 201, 288, 417, 

418 
Vrese, Hendrick 299 
Vrije, Egbert, priester 109 
Walsken, Johan, adelborst 432 
Warden, mr. van 32 
Warnersz., Peter, boekdrukker 76, 90, 

128, 136, 147, 160, 161, 162, 182, 418 
Water, Henrica then 76 
Weferding, Hermannus, predikant 370 
Wesselus, Cliristianus, priester 66 
Westerens, Aleydus de 76 
Westermans, Goddart van 209 
Wever, Johan 116 
Wever, Jute 117 
Wever, Tonis 345 
Wiekeraad, P. 430 
Wijbrants, Cornelis 195, 196, 417 
Wijnbergen, familie Van 387 
Wijnolt, Korvenmaker 172 
Wilde, Johanna de 65 
Willem 'op die Bleecke' 195, 196, 417 
Willem, Mr., organist 248, 282, 305 
Willems, Henrick, Witten Arent 422 
Willemsz., Jan 420, 421 
Willemsz., Otto 21 
Willemsz., Willem 421 
Wilsem, Bartolt van, schepen 415 
Wilsem, Henrick van 30, 76 

Wilsum, Hendrik van, moderne 
devoot 81 

Winsem, Willem van, schepen 416 
Witte, Claes, schout 76 
Witte, Evert, priester 109, 386 
Witte, Johan, schepen 313, 314, 344 
Witte, jonkheer Ernst 435 
Witten, Symon, pater-Cellebroeder 354 
Wolff, Hendrick de, schepen 128, 137, 

201,415,416 
Wolfs, Johan, schepen 313, 314 
Wolfswinkel, Maarten, hopman 302, 

432 
Wolphaertsz., Reyner 193, 417 
Wolter, timmerman 422 
Wolters, Jan, glazemaker 420, 421 
Woltersz., Hendrik, schoenmaker 344 
Woltersz, Peter 220 
Wou, Clare van, Cellezuster 353 
Wou, van, kapelaan 185 
Wou, Warner van 162 
Wou, Willem van, priester 385 
Woutersz., Floris, boekdrukker 90 
Wtenwael, P. 378, 380 
Wulffs, priester 244 
Wyllemsen, Claes 421 
Wyllemsz., Johan, boekdrukker 90, 

137, 160, 374 
Wyllemsz., Willem 420 
Wynalt, minderbroeder 106 
Wynsen, Henric 30 
Wyringen, Albert van, schepen 416 
Zanchius, H. 426 
Zijl, Claes van, priester 107 
Zuynder, Heynrick Blancken 125 
Zuyrbeken, Jan 328 
Zwolle, Jan van 420 
Zybrants, Ave 52, 53 
Zyll, Jacob 57 
Zyll, Jacob, organist 35 
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REGISTER 
van plaatsen en zaken 

Abcoude 121 
Agnietenberg 79 
Albergen, klooster 280 
Alkmaar 25,153,194,263,318 
Alphen 25 
Amsterdam 80,102,106,117,119,154, 

156, 192, 193, 194,262,431 
Antwerpen 164, 224, 225, 237, 242 

synode 162 
Apeldoorn 121,431 
Appingedam 314 
Armada 334 
Arnhem 42, 271 
Arum 117 
Atrecht 127 
Augsburg, rijksdag van 91 
Augsburgse Confessie 140, 142, 143, 

150-153, 167, 179, 265 
Batenburgers 119 
belijdenisgeschriften 369 
Belle, in Vlaanderen 354 
Bennekom 431 
Bentheim 115 
Berchklooster 115 
Bergen, Noorse 107 
Bern 
Binnenwijzend 236 
bisdomindeling, nieuwe 129, 175, 186 
Blankenham 311,382 
Blokzijl 265,311 
Bocholt, convent te 119 
boeken, verboden 89 
Bommel 431 
Brabant 136, 141 
Brandenburg 431,432 
Brechten 354 
Bredase Vredehandel 217 
Bremen 90, 121 

Brunswijk 194 
Brussel 124 
Campen in 't Pewsumerambt, Oost-

Friesland 153 
Catechismusprediking 311 
Coesfelt 431,432 
Coevorden 300,341,431 
concubinaat 42 
Congregatie van Windesheim 20 
Contra-Reformatie 42, 84, 91, 129, 175, 

186, 199, 224, 288 
Criminele Ordonnantiën 179, 218 
Danzig 391 
Davidjoristen 119, 122 
Delmerhorst 121 
Den Oever 431,432 
Deventer 24, 63, 70, 90, 108, 114, 117, 

120, 142, 145, 164, 250, 251, 258, 262, 
341, 342,370,431 

aartsdiakonaat 42 
bisdom 129, 187 
bisschop 129,187,220,342 
classis 263 
deken van St.-Lebuinus 91 
diakonale ziekenverpleging 361 
hogeschool 375 
kapittel St.-Lebuinus 22, 42, 129 
kerkeraad 262, 309, 312, 322, 348, 

353, 359 
magistraat 348 
O.L.V.-kerk 206 
officiaal 168, 171 
particuliere synode april 1583 309 
particuliere synode september 

1586 337 
pastoor 145, 164 
predikant 159, 262, 322, 356 
rekest van gereformeerden 247 
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Religievrede 260 
synode te 41 

Dickinge, klooster 280 
Diepen 431 
Ditmarsch 121 
Doetichem 431 
Dordrecht 

nationale synode 1578 234, 248, 
262,264,271,272 

Drenthe 248, 341 
DrijU 165 
Drost van Coevorden 341, 349 
Drost van IJsselmuiden 238 
Drost van Salland 246 
Drost van VoUenhove 246, 276, 288, 

350 
Duf feit 354 
Edam 236,262,431 
Elburg 431 
Emden 90, 162, 185, 207, 317, 355, 391, 

431 
synode 1571 197, 264, 329 

Emlicheim 123 
Emmeloord 263 
Emmerik 63, 210 
Enkhuizen 194,431 
Ens 263,311 
Franeker 118 
Frankrijk 189 
Friesland 99, 115, 162, 190, 194, 210, 

300,318 
Garderen 111 
geestelijke goederen 360 
Gelderland 111,210,269 

particuliere synode mei-juni 
1580 266 

Genemuiden 115,263,311,341,382, 
431 

Generale Staten 218, 233, 260, 274, 296, 
370, 381 

Geneve 162,311,431 
Gent 127, 164, 346 
Gereformeerde Kerken 213, 285, 419 

'liefhebbers' van 298 
gewetensvrijheid 301, 383 
Giethoorn 140,431,432 
goede werken 133 
Gouda 122 

Grafhorst 168, 169 
's-Gravenhage 117 

synode 1586 309, 315, 325, 327, 
333, 349, 365, 370 

's-Gravenzande 194 
Groenlo 431,432 
Groningen 99, 130, 135, 190, 193, 285, 

286,431,432 
Grootebroek 236 
Haarlem 122, 155, 193 
hageprediking 141, 154 
Hamburg 121 
Harderwijk 111,431 
Hasselt 48, 115, 280, 299, 317, 431 

landdag 158, 161 
particuliere synode april 1588 322 

Hasselt in Luik 346 
Hattem 431 
Heidelbergse Catechismus 40, 156,264, 

271, 308,310 
's-Hertogenbosch 113 
Hogeschool 365 
Holland 70,102,115,137,154,190, 

192, 194, 211, 231, 234, 262, 264, 318, 
320,322,327,341,342 

Hollander 194, 202, 239, 241 
Hoorn 121,431 
Huizen 207 
IJsselmuiden 263,311,341,382,431 
inquisiteur 165 
inquisitie 301 
Kampen 

aantal communicanten 103 
aflaat 40,51,63,110,175,220 
alimentatie 326, 362, 364, 376-377, 

385-387 
alimentatieregeling 280 
altaarsacrament 103,106,113,131, 

168, 186, 191, 192, 193,223,226 
altaarsacrament sub utraque 

specie 144, 145, 164 
armen 60 
armenzorg 52 
armenzorg en memorie 56, 57, 350 
armenzorg, kerkelijke 52,267,348, 

349 
attestatie 128, 191, 192, 193 
avondgebed 273, 332,339 
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avondmaalslijsten 342-344, 387, 
391,434 

avondmaalsviering 233, 253, 269, 
282, 336, 337, 338, 339, 343 

ballingen 95, 195, 197, 211, 231, 
233, 245 

ballingschap 80, 97, 230 
Batenburgers 119 
beelden 75, 77, 204, 205, 219, 222, 

238, 240, 277, 283, 303 
beeldenstorm 140, 176, 207, 238, 

290 
begijnen 38, 45, 81, 95, 109, 174, 

353, 378, 380 
begrafenis 29,54,57,101,170,171, 

173, 220, 221, 228, 233, 252, 259 
bejaardenzorg 66, 354, 357 
belijdenisgeschriften 265 
bibliotheken, zie ook huis-, kerk- en 

kloosterbibliotheken 77 
biddag 332, 340 
biecht 28, 39, 40, 51, 113, 173, 228 
boekdrukker 38, 89, 90, 113, 128, 

135, 137, 147, 160, 181, 182,257 
boekdrukker-schoolmeester 105 
boeken, verboden 111, 128, 130, 

134, 135, 166, 179, 181, 182, 183, 
185 

bootsgezellen 275 
Boven Convent 44, 51, 378, 380, 

387, 390, 393, 400 
Bovenkerk: zie St. Nicolaaskerk 
Broederespel 59, 198, 249 
Broederkerk 273, 288, 305, 312, 

332, 350 
Brunnepe 20, 82, 208, 238 
Buiten Convent 45, 51, 380, 387 
Buitenespel 59 
Buitenkerk: zie O.L.V.-kerk 
burgerwacht 98, 198, 241, 249, 

259,277,278,281,288 
Calverwech 363 
catechetisch onderricht 38 
catechismusprediking 311,330 
Catharinagasthuis, 

altaardienst 413 
Cellebroeders 62, 157, 208, 226, 

353, 379, 387 

Cellebroedersklooster 19, 49, 60, 
153,221,303, 355,356,377 

Cellebroedersklooster, 
altaardienst 413 

Cellezusters 19, 50, 66, 353, 380 
Cellezustersklooster 346, 353, 377 
censura morum 41 
classis 262,263,311,315,317,319, 

382 
collatoren, particuliere 76 
collecteren 21 
collecteschalen 64 
concubinaat 110 
confessie, binding aan 309 
contra-remonstranten 298, 316, 

322, 330-332, 337, 345, 383, 384 
convent Caecilia van der Toorn 82, 

83 
conventikel 95, 100, 104, 120, 138, 

139, 142, 153, 171, 172, 179, 190, 
192, 193, 194, 196, 212, 384, 387, 
390,397,401,403 

Credo 39 
dankdagen 333, 341 
Davidjoristen 119 
De Eenhoorn 102, 363 
dekenaat 41 
dekenale seend 41 
dekenale visitatie 42 
deugdstreven 113 
diaken 28 
diakenen 264, 267, 326, 348, 350, 

358,381 
doop 171, 191, 193, 227, 233, 270 
doopbediening 334 
doopboek 334 
doopdwang 335, 390 
doopformulier 31, 270 
doopregister 31 
doopvont 31,112,271,334 
dopen, heimelijk 335, 336 
dopers 88,335,381,390 
driestedenverbond 70 
Duitse School 357, 360 
economische recessie 68,70,213 
effraktie 162 
eredienst 268, 269, 270, 308, 331, 

338, 345, 347 



feestdagen 268,331,343,366,367 
Franse School 361 
geestelijke goederen 305, 325-327, 

351, 366, 372, 374, 376, 377, 400 
Generale Staten, aansluiting 

bij 218 
Generale Staten, isolering van 241 
Gereformeerde Kerk 157, 199, 211, 

230, 242, 247, 256, 316, 367, 368, 
415,418 

Gereformeerde Kerk, 
predikanten 247 

gereformeerden, autochtonen 194-
197, 200, 203, 243, 244, 249, 256 

gereformeerden, 
gelijkberechtiging 258, 260 

getijdemeester 21 
getijden 21, 31, 34, 49, 101, 273 
gewetensvrijheid 332, 339, 374 
gezworen gemeente 67, 249-251, 

259,281,296,298,373 
gilden 68, 69, 98, 203, 206, 250 
godsdienstig toneelspel 76 
godsdienstige lectuur 76 
goede werken 133 
H. Kruismemorie 34, 54, 55, 57, 

63, 350, 355 
H. Sacramentsmemorie 54, 60, 

292, 324, 325, 355 
Hagenpoort 105, 125, 348 
hageprediking 140, 153, 154 
Heidelbergse Catechismus 361,362 
Heilige-Geestgasthuis 19, 58, 59, 

95, 98, 352, 363 
Heilige-Geestgasthuis, 

altaardienst 413 
Heilige-Geestgasthuis, kerk 143, 

144, 150, 153, 154, 166, 167, 169, 
176, 203, 234, 236, 238, 240, 242, 
247, 257, 259, 262, 272, 282, 305, 
347 

heiligen, altaardiensten 411 
heiligen, beelden 75 
heiligenverering 34 
Horstespel 61 
Huis der Liefde 90, 135 
huisbezoek 315, 355 
huisbibliotheek 76 

huwelijk 30, 191-193, 228, 233, 
266,332,366,370,371,372 

huwelijk, geheim 370 
IJsselbrug 17, 153, 161, 280, 296, 

376 
In 't Schrijfboeck 90 
In den S. Lucas 90 
In den Witten Valck 182 
inquisiteur 91,95,96,129 
inquisitie 94, 130, 136, 140, 187 
inwonertal 70, 244, 245 
Jeruzalembroederschap 222 
kapelaan 22, 26, 27, 40, 104, 131, 

189,221,227 
Karthuizerklooster 48, 300, 303, 

355, 374, 375, 376, 379 
Karthuizerklooster, 

altaardienst 60,414 
kerkbanken 38, 220, 222, 304, 305 
kerkbibliotheken 38 
kerkelijk examen 265, 310, 317, 

318,382 
kerkelijke bijdragen 21 
kerkelijke tucht 266,315 
kerkeraad 266,287,288,289,312, 

313,317,318,321,322 
kerkeraadsnotulen 312 
kerkgeschiedschrijving 313 
kerkmeester 21,35,52,60,303, 

304, 306, 307, 350 
kerkverband 41, 197, 248, 263-265, 

267-270 
kerkzang 31-35,222,223,233,248, 

272, 283, 292, 304, 361 
ketter 94,139,170,226 
ketterij 97, 102, 108, 131, 138, 140, 

166, 171, 178, 187 
kleine gemeente 67,251 
kloosterbibliotheek 37, 49, 183, 

207 
kloosterhervorming 47 
kloosters 73, 372, 377, 384, 387, 

397, 401 
kloosters, provisoren over 377 
koster 22, 37 
Laatste Avondmaal 223 
Lakenverversgilde 69 
Latijnse School 101, 107, 146, 147, 
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150, 166-169, 183, 184, 357, 360, 
361,362,426 

lidmatenlijst 253, 255, 345 
liturgie 308 
lof, dienst van het 35 
lutheranen 270, 389 
lutherij 43, 89, 91, 96, 98, 104, 108 
Maria, doperse opvatting van de 

incarnatie 118 
Maria- altaardienst Beatae Mariae 

Virginis 412,413 
Maria- altaardienst dolorum 

Virginis Mariae 412 
Maria- altaardienst O.L.V. in de 

Omgang van het icoor 411 
Maria- altaardienst O.L.V. in de 

Zon 49, 412 
Maria- altaardienst 

O.L.Vrouwe 412 
Maria- altaardienst O.L.Vrouwe 

e.a. 413 
Maria- Ave-Maria 21,32,55,60,84 
Maria- beeld van O.L.V. 75 
Maria- beelden 76 
Maria- fundatie mede ter ere 

van 34 
Maria- hemeliconingin 113 
Maria- lied 'Regina celi', ter ere 

van 75 
Maria- Mariabeeld 76 
Maria- Mariaklok 18 
Maria- O.L.V.-dagen 29, 35 
Maria- O.L.V.-gasthuis 58, 61 
Maria- O.L.V.-memorie 54-56 
Maria- O.L.V.-memorie 35 
Maria- oefeningen van godsvrucht 

voor 76 
Maria- voorbede 113 
Maria- vicaria beatae Mariae 

virginis 27,413 
Mariaverering 34 
memorie 54, 55, 349, 350, 373, 387, 

400 
Mennisten 119,120,350,390 
Metselaars- Steenhouwers- en het 

Beeltsnijdersgilde 69 
Minderbroeders 62, 106, 208, 226, 

228, 280, 379 

Mmderbroedersiclooster 19,28,45, 
46, 48, 60, 106, 113, 207, 222, 225, 
238, 273, 277, 278, 279, 280, 281 

Minderbroedersklooster, 
altaardienst 413 
Minderbroedersklooster, kerk 177, 

199, 204,215,239,276,277,282, 
283,291,305,307,312,332,334,358 

missen 28, 29, 49, 50, 52, 57, 59-61, 
71,75, 105, 113,118,137,227,248 

missen, wekelijks aantal in diverse 
kerken, kapellen en kloosters 74, 
411-414 

Moderne Devotie, invloed van 81 
moordbranders 119 
O.L.V.-gasthuis 58, 61 
O.L.V.-kerk of Buitenkerk 18, 35, 

56, 80, 171, 173,205,226 
O.L.V.-kerk of Buitenkerk, 

altaardienst 412 
O.L.V.-memorie 35,54,55,56,57, 

349, 353 
onderwijs, gereformeerd 368 
onderwijs: zie scholen 
oostvaart 98, 100 
opzicht en tucht 266 
organist 21,22,35,248,257 
organist-priester 35 
orgel 17,31,35,248,282,305 
oud-christlijke schrijvers 37 
ouderling-burgemeester 313-314, 

318,336, 343,344, 364,390 
ouderhngen 262, 266, 308, 312-

315,347 
Oudestraat 17, 215, 222 
Overespel 61 
Pacificatie van Gent 236, 250, 261, 

274 
Pacificatie van Gent, acceptatie 

van 218 
parochie 20 
Parochie en kerkverband 41 
particuliere synode 10 april 

1581 308,309,317,330 
particuliere synode 24 maart 

1584 309 
particuliere synode 6 juni 1587 310 
pastoor 25, 48, 51, 58, 63, 98, 102, 

131, 186, 189,224 



pastoor, benoeming van 22 
pastoor, misstanden 25 
pastoorsbibliotheek 183, 185 
pauselijke legaat te 83 
personae miserabiles 52, 66, 348 
Pesthuis 49, 58, 62, 170, 363 
predikanten 259,276,315,316, 

368, 370, 373 
predikanten, officieel aannemen 

door het stadsbestuur 252, 259, 
276,319, 320 

predikantsbibliotheek 311,312 
predikantstraktement 282, 307, 

319, 324, 325, 326 
prediking 36, 38, 98, 131, 133, 134, 

141, 144, 145, 146, 150, 152, 153, 
163, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 
174, 177, 179, 203, 233-236, 240, 
247, 259, 273, 310, 311, 330-332, 
355, 356, 366 

processie 17, 36, 56, 68, 74, 105, 
106, 186, 210, 222, 224, 226, 227, 
253 

provisoren, over de kloosters 366 
raadhuis 17, 46, 77, 137, 161, 173, 

186, 195, 208, 214, 215, 278, 279, 
296, 373 

raadhuis, Schepenkapel 185 
rechtspraak 96 
rekest om kerkgebouw 234, 237, 

238, 240, 249, 256, 267 
religievrede 209, 234, 236, 237, 

240, 242, 243, 250, 253, 258, 259, 
261, 267, 273, 275, 276-278, 280, 
281, 283, 289, 290, 295, 296, 299, 
320, 329, 381 

relikwie 28, 76 
remonstranten 298,316,322,335-

337, 384 
Rooms-Katholieke 

Restauratie 211, 219, 223, 224, 
226, 243 

Rijnschippersgilde 69 
Sacramentsmemorie 35, 54, 324, 

325 
schepengerecht 96, 105, 180, 246 
Schepenkapel 184, 185, 221 
Schepenmemorie 53, 54 

Schepensteeg 137 
scholen 105,233,271,363 
school en kerkzang 31 
school, band met parochiekerk 33 
school, curatoren 363 
school, leermiddelen 34 
school, rector van 31,32,39,63, 

77,80,271,363,364 
schoolcatechese 38, 372 
schoolmeester 34, 272, 309, 368 
sermoenen 28 
Spaanse garnizoensinlegering 213, 

215,216,218,219,225,245 
spanjolisering 290 
St. Agnesklooster 19,51,52,66, 

81,329,352, 377,380,385 
St. Agnesklooster, altaardienst 413 
St. Annaklooster 19, 50, 66, 362, 

375, 380 
St. Annaklooster, 

altaardiensten 413 
St. Annaklooster, kapel van 355, 

362 
St. Annengilde 72, 198 
St. Brigittenklooster 19, 51, 131, 

172, 184, 208, 226, 232, 303, 307, 
352, 355,378, 381,385 

St. Brigittenklooster, 
altaardienst 60, 413 

St. Catharina en Maria 
Magdalenagasthuis 19, 58, 61 

St. Catharinagasthuis 60, 76, 170, 
173, 307, 340 

St. Catharinagasthuis, kapel 
van 30 

St. Cuneramemorie 35, 54, 56, 57, 
206, 350 

St. Geertruidengasthuis 19, 58, 60, 
61, 170,208,221,303 

St. Geertruidengasthuis, 
altaardienst 412 

St. Jacobsgilde 69, 72 
St. Johannes Baptistaklooster 20, 

45, 50, 82, 87, 303, 307, 374, 380 
St. Jorienskapel 20, 50 
St. Lucasgilde 72 
St. Michielsklooster 20,47,51,60, 

83, 174, 353, 374, 375, 380 

483 



St. Michielsklooster, 
altaardienst 413 

St. Nicolaas, schutspatroon 73 
St. Nicolaaskerk of Bovenkerk 17, 

18,28,35,41,49,56,69, 80, 125, 
170, 204, 205, 207, 209, 220, 226, 
239, 247, 282, 291, 303, 337, 344 

St. Nicolaaskerk of Bovenkerk, 
altaardienst 411,412 

St. Nicolaaskerk of Bovenkerk, 
librije in 37, 183, 223 

St. Nicolaaskerk of Bovenkerk, 
sacristie 17, 28, 33, 223 

St. Paulusgilde 72 
St. Severusgilde 72 
Soete-Naeme-Jhesushuis 64, 112 
Staatse garnizoensinlegering 286, 

287 
staatsgezinde partij 249, 252, 295 
staatsgezinde partij, percentage 

gereformeerden in 298 
stadsbestuur 17, 20, 67, 68, 101, 

102, 153, 195, 237, 238, 240, 241, 
246, 251, 259, 276, 295, 296, 311, 
321,329,367, 377,384 

stadsbestuur als defensor, protector 
en patroon der kerk 131 

stadsbestuur en gasthuis 58 
stadsbestuur en gilden 69 
stadsbestuur en kloosters 44 
stadsbestuur en memorie 57 
stadsbestuur en Vergaderingen 65 
stadsbestuur en vicecureit Van 

Plo 165 
stadsbestuur en Weeshuis 63 
stadsbestuur, christianum 

magistratum 223 
stadsbestuur, vernieuwing 212, 

229, 249, 252, 281, 286, 287, 294-
296 

subdiaken 28 
testamenten 22, 50, 52, 53, 76, 353 
tolerantie 243 
vagevuur 113 
Venedijk 19, 340 
verbanning 99, 109, 138-140, 162, 

171, 189, 191,213 
Vergaderingen 65, 349, 354, 358 

verkiezing ambtsdragers 267, 314, 
315, 319 

vicarie 38, 54, 325, 356, 373, 386 
vicarissen 226, 356, 387 
vicecureit 24, 25, 26, 98, 99, 102, 

165, 188 
visitatie 42, 47, 188, 196, 227 
Vispoort 137 
Vloeddijk 172,340 
Volders- en Drapeniersgilde 69 
volksspelen in de kerk 78 
voorzanger 306, 370 
vrijheid van 

godsdienstoefening 233, 237, 
381,383 

Waalse gemeente 346, 353 
wapenaanvoer, geheime 238 
wapens, geheim 278 
wedeme 207, 292, 328 
Weeshuis 63, 292, 355, 356 
weesmeesters 64 
Wiltfanck 378 
WoUeweversgiide 69 
zangmeester 21, 36 
zieken 49, 170, 192, 269, 340, 348, 

355, 363 
ziekentrooster 355 
zieleheil(sbemiddeling) 8, 29, 49, 

53-57, 59, 60, 165 
zielszorg 355 
zielszorg, geheime 385, 387 
Zusters van het Gemene Leven 20 
Zwarte Dijk 125 

Kampereiland 263 
Kamperveen 311, 382 
Kanselier en raden 160, 175, 249 
kerkbouw 21 
Keulen 26, 28, 131, 178, 189, 274, 288 
Keulse Vredehandel 130, 273 
kinderdoop 118 
Klarenburg 121 
Kleef 115,210,292 
Kolderveen 431 
Kortrijk 121 
Krimpen 121 
Kuinre 311 
Land van Maas en Waal 121 
Langendijk 194 

484 



Latijnse School 167, 169 
zie ook: scholen 

Leiden 90, 122, 133, 138, 327 
Leuven 26, 165, 189 
'liefhebbers' van de gereformeerde 

religie 256,270,298 
Lijfland 89 
Lingen 248 

classis 311 
Londen 162 
Lubeck 192 
Luik 25, 247, 354 
Maagdenburg 83 
Mastenbroek 121,263,299,300,301, 

311,382 
Maastricht 164 
Mechelen 129, 225 
Medemblik 431 
mennisten 119, 120 
Meppel 341,431,432 
Middelburg 

synode 1581 263, 266, 269, 309, 
327, 330, 331, 333, 339, 349, 351, 
359, 361, 381,390,427 

Middelie 102 
Moderne Devotie 79, 81 
Monnikendam 236 
Monster 431 
Montfoort 431 
moordbranders 119, 124 
Munster 114,119,123,431 
Naarden 125 
Nederlandse Geloofsbelijdenis 264, 

265, 308v, 359 
Neuenhaus 119 
Nijekercken in Vlaanderen 354 
Nijkerk 319 
Nijmegen 431 
Noord-Holland 154, 318, 320 

particuliere synode april 1574 236 
particuliere synode juli 15 74 236 
particuliere synode april 1578 320 
particuliere synode september 

1578 lei 
particuliere synode juni 1579 262 
particuliere synode oktober 

1581 318 
particuliere synode mei 1583 320 

Oldebroek 431 
Oldeklooster Bloemkamp bij 

Bolsward 119 
Oldenburg 432 
Oldenmark 311 
Oldenzaal 300,431 
Oldersom 120 
Ommen 118 
Oost-Friesland 89,115,120,154 
Oostland 89,431 
oud-christelijke auteurs 37, 132, 183v 
Overijssel 

'classische synodus' september 
1579 262, 263 

classicale indeling 311 
synode met Gelderland, januari 

1580 264 
particuliere synode februari 

1580 263, 264, 283, 382 
particuliere synode april 1581305, 

308, 317, 321, 330, 334, 359, 370, 
371, 381-382 

particuliere synode maart 1584 318 
particuliere synode april 1585 313, 

319,337,359 
particuliere synode juni 1586 315 
particuliere synode september 

1586 322, 359, 364 
particuliere synode januari 

1587 307, 314, 365, 366, 376 
particuliere synode juni 1587 313, 

314, 316, 331, 347, 348, 366, 370, 
390 

particuliere synode mei 1588 317 
particuliere synode mei 1593 313, 

319, 322, 327, 334, 361, 365, 366, 
382 

particuliere synode mei 1594 "ill, 
372, 382 

particuliere synode oktober 
1595 313,382 

particuliere synode juni 1596 311, 
313,343,365,371,382,390 

particuliere synode juli 1597 313 
particuliere synode mei 1598 311, 

313,382,390 
particuliere synode juli 1600 313, 

365, 390 

485 



particuliere synode juni 1603 316 
particuliere synode augustus 

1604 390 
particuliere synode juli 1607 343 
particuliere synode juni 1615 344 

Overschie 25 
Overveen 156 
Pacificatie van Gent 217, 232, 234, 261 
Parijs 43 Iv 
Paus 43, 92, 129, 136, 285, 290 
Pruisen 89 
Raad van Beroerten 175, 178v 
Raalte 431 
religie, ware 134 
religievernieuwing 159, 161, 164, 167 
Religievrede 233, 247, 252v, 271v, 286, 

289, 294, 349 
Ridderschap en steden 70, 98 
Rome 25, 90 
Salland 70, 262 

drost 246 
Schotland 43 Iv 
Sibculo, klooster 60 
Sneek 194, 314 
Spaanse Furie 215 
Spaarndam 116 
St. Quentin 74 
stadhouder 127 
Staphorst 431 
Statenklaring 98 
Steenwijk 121, 263, 300, 311, 314v, 323, 

338, 339, 341v, 431 
Steen wij kerwold 311 
Straatsburg 111, 114 
Trente, concilie van 129,134,175,182,187 
Trier 23, 26 
Twenthe 70, 248 
Unie van Utrecht 273 

(stilzwijgende) aansluiting bij 274, 
286 

universiteit 362 
Utrecht 24, 25, 28, 115, 121, 122, 154 

aartsbisdom 129 
bisschop 17, 40, 42, 52, 63, 80, 98 
bisschop-landsheer 68,91,93 
diocesane synode 37, 43, 92, 175 
kanunnik van de St. Janskerk 131 
kapittels 43 

officiaal 58, 107, 165 
proost van de Mariakerk 91 

vaderland 231 
Venlo 431 
Vollenhove 70, 115, 262, 263, 311, 341, 

342, 382,431 
classis 263, 265, 342 
drost 236, 246, 275, 276, 288, 342 
landschap 263 

vrijheidsstrijd 
ook religionis causa 231,294 

Vroonhove 431 
Vuuren 121 
Wageningen 431 
Warckeren 117 
ware christelijke geloof 138 
ware kerk 134, 334 
ware religie 134,205,302,311,322, 

359v, 364, 383 
West-Friesland 236 
Westfalen 115 
Westwoud 236 
Wezel 269, 272 

convent van 207 
Wezep 43 Iv 
Wilsum 117,263,311,382,431 
Windesheim 79 

buitengewone vergadering 251-
253, 259, 281 

prior 281 
vergadering IJsselsteden te 71,118, 

142, 163, 182 
Windesheimer Congregatie 20, 82 
Witmarsum 120 
Wittenberg 17, 107 
Workum 43 Iv 
Xanten 385 
Yperen 346 
Zalk 263v, 311,382 
Zeeland 115 
Zurich 311 
Zutphen 42,211,271,341,431 
Zwarte Water 159 
Zwartewater, klooster 280 
Zwartsluis 265,311,431 
Zwolle 35, 41, 63, 64, 70, 90, 97, 119, 

142, 145, 156, 163, 233, 250, 251, 262, 
293, 299, 305, 311, 325, 341, 370, 431 

486 



Bethlehemklooster 223 particuliere synode 1586 313 
classis 263 predikant 265 
O.L.V.-kerk 159,246 

487 



DANKWOORD 

Nu met dit proefschrift een studie over jaren is afgesloten, wil ik allen dan
ken die mij hebben begeleid en geadviseerd. 

Mijn promotor, prof. drs. D. Deddens, heeft mij bij het verrichten van zelf
standig wetenschappelijk onderzoek op stimulerende wijze begeleid. Achter 
hem zie ik allen die aan de Theologische Universiteit, Broederweg 15 te Kam
pen, tot mijn vorming hebben bijgedragen. Speciaal noem ik hier prof. J. 
Kamphuis. In het kader van mijn doctoraalstudie zag hij de eerste contouren 
van wat later een proefschrift zou worden. Zijn hartelijke interesse heeft mijn 
studie in de achterliggende jaren bevorderd. 

Prof. Dr. G.J. Schutte, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het Ne
derlands Protestantisme te Amsterdam, dank ik voor zijn bereidheid om als 
lid van de beoordelingscommissie mijn onderzoeksresultaten nauwgezet te 
toetsen. 

Een grote hoeveelheid archivaUsch materiaal die ik gedurende de studietijd 
te Kampen verzameld had, wachtte tijdens het predikantschap in de eerste ge
meente Kralingsche Veer-Krimpen a/d IJssel op nadere verwerking. Wegens 
tijdgebrek verhuisde het werken aan de dissertatie echter gedurende geruime 
tijd naar het tweede plan. In deze gemeente en vervolgens ook in die te Hattem 
heb ik in de praktijk van het gemeentewerk veel mogen leren. Voor het mogen 
verrichten van die arbeid ben ik dankbaar. 

Nu de archivalia hun verwerking hebben gevonden, wil ik de medewerkers 
van diverse archiefbewarende instellingen danken voor hun medewerking. Dit 
geldt in het bijzonder de stadsarchivaris van Kampen, drs. J. Grooten en zijn 
staf. De heer Grooten ben ik tevens erkentelijk voor het doorlezen van het ma
nuscript. 

Dr. J. Kolman te Kampen heeft de onderzoeksresultaten doorgenomen. Hij 
stimuleerde mij tot degelijke verwerking van het verzamelde materiaal. Voor 
zijn suggesties en zijn aanwijzingen zeg ik hem hartelijk dank. 

Vanuit de bibliotheek van de Theologische Universiteit is mij veel hulp ge
boden. Van de adviezen van de heren B. Meijer, conservator, en drs. G. Har-
mannij, bibliotheek-medewerker, heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 

De heren K.A.W. Stutterheim te Hattem en A. Baum te Kampen waren be
reid de Duitse vertaling van de samenvatting te verzorgen. 

De kosten ter voorbereiding en uitgave van de dissertatie werden groten
deels gedragen door de Stichting „Afbouw", waarvoor ik zeer erkentelijk ben. 

Samen met mijn vrouw en kinderen dank ik onze God die gezondheid en 
kracht gaf het werk te voltooien. 

Kampen, maart 1990. F. van der Pol 
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kenburg-Noord, benoemde hem per 1 september 1988 tot universitair docent 
aan de Theologische Universiteit van die kerken. Hij geeft onderwijs in de 
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sinds 1 september 1989 ook in de Symboliek. 
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