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VOORWOORD 

 

Het idee voor dit onderzoek ontstond in 2007, toen ik in het huisarchief van kasteel Twickel bij 

Delden (Overijssel) een zeventiende-eeuws manuscript van 233 pagina’s onder ogen kreeg. 

Aafke Brunt, de archivaris van Twickel, had mij op het document geattendeerd. Het bevatte de 

ongepubliceerde autobiografie van de Twentse edelman Adolf Hendrik van Raesfelt (1625-

1682), hoofdrolspeler in een van de roerigste politieke conflicten uit de geschiedenis van 

Overijssel. Omdat niemand de tekst ooit had gelezen, nam ik me voor om dat op een geschikt 

moment te gaan doen.  

Na een studie Nederlandse taal- en letterkunde in 1974 terechtgekomen in de journalistiek, 

had ik mijn belangstelling voor historische teksten en vaderlandse geschiedenis nooit verloren. 

Van Raesfelts tekst behoorde niet tot de canon van de zeventiende-eeuwse literatuur en 

Overijssel niet tot de toonaangevende gewesten van de Republiek, maar de kennismaking met 

het manuscript leek mij een goede reden om mijn kennis van het zeventiende-eeuwse 

Nederlands op te frissen en te bezien welke verrassingen de tekst nog meer verborgen hield. 

Er was nog een andere reden. Het manuscript maakte deel uit uit van wat men tegenwoordig 

een publiek debat zou noemen. In dit geval een debat tussen twee groepen Overijsselse regenten 

die ruzie kregen over de vraag hoe zij hun land moesten besturen en pamfletten uitgaven om 

ook hun achterban bij de strijd te betrekken. Hoe politici in de moderne tijd de publieke opinie 

bespeelden, had ik in mijn beroep vaak van dichtbij meegemaakt. Het handschrift van Van 

Raesfelt maakte mij nieuwsgierig naar hoe hun voorgangers dat deden. 

Van het mooie voornemen kwam niets terecht. Mijn baan bij de krant eiste voorlopig alle 

aandacht op, zodat het idee geleidelijk in vergetelheid raakte. Ik sluit zelfs niet uit dat Van 

Raesfelts politieke testament nog altijd ongelezen in het archief van Twickel had gelegen, als 

mijn dochter Nelleke niet in 2011 was afgestudeerd, kort voordat ik met pensioen ging en op 

zoek was naar een nieuwe invulling van mijn leven.  

Haar begeleider aan de Radboud Universiteit in Nijmegen was dr. Inger Leemans, die kort 

daarvoor was benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar 

afscheidsreceptie stond gepland op dezelfde dag als het laatste examen van Nelleke. Wij raakten 

na afloop van de diplomauitreiking met elkaar in een geanimeerd gesprek, mij schoot het 

handschrift van Van Raesfelt weer te binnen en zij werd de beste promotor die ik mij had 

kunnen wensen. De rest is geschiedenis. 

Zeven jaar later kijk ik terug op een van de mooiste perioden van mijn leven. Bevrijd van 

de zorg om het dagelijks brood ging ik op tijdreis naar de Gouden Eeuw. De kennismaking met 

de zeventiende-eeuwse regenten bracht mij in aanraking met een politieke cultuur die de 

hedendaagse in ruwheid overtrof. Daar had ik nog nooit meegemaakt hoe politieke partijen 

elkaars afgevaardigden opsloten, elkaars reputatie te grabbel gooiden en elkaar steden 

belegerden om wraak te nemen voor een politieke nederlaag. Mijn onderzoek werd een reis 

naar een onbekend land met een vreemde cultuur die ik alleen kende uit de werken van Vondel 

en Bredero en de schilderijen van Rembrandt en Jan Steen. 

Ik ben Inger dankbaar dat zij het risico heeft genomen om deze reis met mij als onervaren 

reisgezel te ondernemen. Zij gidste mij door stad en land, langs wegen en rivieren, door dalen 

en spelonken. Zij hield het reisdoel in het oog en behoedde mij voor dwaalwegen en valkuilen. 

Mijn dank gaat ook uit naar dr. David Onnekink, die zich als copromotor bij ons reisgezelschap 
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aansloot en bereid was om zijn kennis van het zeventiende-eeuwse landschap met ons te delen. 

Samen waren zij de ideale coaches die mij als buitenpromovendus op het juiste moment van 

het juiste kritische commentaar en de juiste reistips voorzagen. 

Verder dank ik Jean Streng, die mij op weg hielp met een startlijst van door hem gevonden 

pamflettitels uit het Overijsselse corpus. Aafke Brunt dank ik, omdat zij mij wegwijs maakte in 

de geschiedenis van het huis Twickel en het leven van Adolf Hendrik van Raesfelt, al gaat dit 

proefschrift zeker niet alleen over hem. Nelleke dank ik omdat zij, door haar examen 

medeplichtig aan mijn reisavontuur, mij met vragen over de opbouw van mijn tekst bleef 

achtervolgen en behulpzaam was bij de eindcorrectie.  

Marijke, onze kinderen en kleinkinderen, die mij deze reis graag hebben gegund, zullen 

vooral blij zijn dat de bestemming is bereikt en dat zij op de vraag waar ik ben, niet meer hoeven 

te antwoorden: in de zeventiende eeuw. 

 

Jan Haverkate 

Hengelo (O), juli 2018 
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INLEIDING Een vergeten pamfletoorlog 

 
In Overijssel brak niet lang na het einde van de Tachtigjarige Oorlog opnieuw een oorlog uit, 

deze keer een binnenlandse. In mei 1657 trok een legertje soldaten in opdracht van Kampen en 

Zwolle naar het naburige havenstadje Hasselt om het stadsbestuur een lesje te leren. De 

veldtocht trok veel bekijks. Burgers uit Zwolle en Kampen ‘met haer jufferen by der handt’ 

verzamelden zich op de dijk langs het Zwartewater om het beleg in ogenschouw te nemen. ‘Het 

scheen een harten lust voir haer te wesen’, stelde een ooggetuige uit Hasselt later bitter vast.1 

Het beleg mondde uit in een tweedaagse kanonnade met tientallen doden en vele verwoeste 

huizen en gebouwen tot gevolg. 

Het beleg van Hasselt was de ontknoping van een politieke crisis in het landsbestuur van 

Overijssel die enkele jaren eerder was ontstaan en mede was veroorzaakt door een ingrijpende 

verandering in het staatsbestuur van de Republiek: de afschaffing van het stadhouderschap na 

het overlijden van Willem II in november 1650. Voor Holland was diens plotselinge dood een 

geschenk uit de hemel. Vernederd door zijn optreden in het geschil over de inkrimping van het 

Staatse leger en zijn mislukte overval op Amsterdam, besloten de Hollandse regenten het 

stadhouderambt voorlopig vacant te laten.2 Met uitzondering van Friesland, Groningen en 

Drenthe, die een eigen stadhouder hadden, sloten de andere gewesten zich bij het standpunt van 

Holland aan, zij het niet altijd van harte. 

Voor Holland brak het tijdperk van de Ware Vrijheid aan waarin de regenten hun macht 

met niemand meer hoefden te delen en het gewest tot grote bloei kwam. In andere gewesten 

pakte het burgerlijk zelfbestuur minder goed uit en kwamen oude politieke tegenstellingen naar 

boven, al dan niet vermengd met spanningen over de politieke koerswijziging van Holland. Zo 

waren er in Groningen de traditionele conflicten tussen de stad Groningen en de jonkers in de 

Ommelanden, in Utrecht tussen de stad Utrecht en de ridderschap, en in Gelderland tussen de 

vier kwartieren Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Roermond. Conflicten waarin vroeger de 

stadhouder bemiddelde maar die nu door de regenten zelf moesten worden opgelost.3 

Voor de regenten in Overijssel was dat te veel gevraagd. Naar aanleiding van de omstreden 

benoeming van een nieuwe drost in Twente vielen de Staten van Overijssel in het voorjaar van 

1654 uit elkaar in twee partijen die ik in mijn onderzoek de Deventer partij en de Zwolse partij 

zal noemen.4 De kwestie liep zo hoog op dat men in Den Haag serieus rekening hield met een 

burgeroorlog.5 Beide partijen riepen zichzelf uit tot wettige landsregering waardoor de 

belastinginning dusdanig in het ongerede raakte dat Overijssel niet meer in staat was zijn quote 

                                                      
1 F.A. Ebbinge Wubben, Geschiedenis van het beleg der stad Hasselt in den jare 1657, Zwartsluis 1861, 54-56. 
2 Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806, Franeker 2001, 771-816. 
3 Maarten Prak, Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek, Amsterdam 2013, 189-223. 
4 De term ‘partij’ gebruik ik in mijn proefschrift als een neutraal begrip in de betekenis van ‘groepering’ of ‘coalitie’. 

Daarmee neem ik geen stelling in het debat over de vraag wat moet worden verstaan onder een partij of een factie. Dit debat 

werd geopend door D.J. Roorda in zijn studie over partijvorming in Holland en Zeeland. Roorda’s studie was een reactie op 

een periode waarin het negentiende-eeuwse nationale partijbegrip werd geprojecteerd op de ideologische tegenstelling tussen 

staatsgezinden en prinsgezinden in de Republiek. Volgens Roorda bestonden in de Republiek geen landelijk georganiseerde 

ideologische partijen, alleen lokale regentenfacties voor wie hun eigen belangen en het belang van hun stad centraal stonden.  

Zie verder: D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een krachtmeting van 

partijen en facties, Groningen 1961; J.L. Price, Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century: the Politics of 

Particularism, Oxford 1994; S. Groenveld, Regeren in de Republiek. Bestuurspraktijken in de 17e-eeuwse Noordelijk 

Nederlanden: terugblik en perspectief, Leiden 2006. 
5 Prak 2013, 220. 
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aan de Generaliteitskas te betalen. Alleen daarom al belandde de partijstrijd ook op de agenda 

van de Staten-Generaal. 

Een andere reden was dat de Zwolse partij in oktober 1654 de driejarige prins Willem III 

tot stadhouder had aangesteld en de Friese stadhouder Willem Frederik tot diens 

plaatsvervanger, zolang de prins minderjarig was en de functie niet zelf kon vervullen. De hoop 

van de Zwolse regenten was dat de Friese stadhouder kon bemiddelen in de volledig 

vastgelopen partijtwisten en de beide partijen weer rond de tafel kon krijgen, maar die hoop 

bleek ijdel. Omdat de leden van de Deventer partij niet in de beide benoemingen waren gekend, 

weigerden zij Willem Frederik als bemiddelaar te accepteren en zegden zij het overleg met de 

tegenpartij op. 

Ook in Holland waren de regenten weinig ingenomen met de benoemingen. De 

Overijsselse partijstrijd werd daar gezien als een risico voor de stabiliteit van de Republiek. De 

vrees bestond dat andere gewesten het voorbeeld van Overijssel zouden volgen. Bovendien 

kwamen de benoemingen voor Holland op een wel heel ongelukkig moment. De Hollandse 

raadpensionaris Johan de Witt was juist in deze periode in een conflict verwikkeld met de 

Staten-Generaal over de Akte van Seclusie, waarin de Staten van Holland, tot ongenoegen van 

andere gewesten, aan Engeland hadden toegezegd om nooit meer een stadhouder aan te stellen. 

Johan de Witt, die in Overijssel als bemiddelaar optrad nadat de Friese stadhouder het veld had 

geruimd, moest daarom voorzichtig opereren, maar uiteindelijk lukte het hem toch om een 

vredesregeling tot stand te brengen.6 

Daarmee waren de problemen niet voorbij. In 1668 herhaalde de geschiedenis zich, deze 

keer naar aanleiding van een poging tot omkoping van drie Kamper gemeenslieden door de 

Zwolse partij. Opnieuw kwamen dezelfde partijen tegenover elkaar te staan, al was de Zwolse 

partij inmiddels wel een stuk kleiner geworden doordat een deel van haar aanhang was 

overgelopen naar de tegenpartij. De Staten-Generaal brachten in september 1671 een 

vredesregeling tot stand, maar onderhuids bleven de spanningen voortbestaan. Tot een 

heropleving van de partijtwisten kwam het niet meer, doordat Overijssel na juni 1672 onder het 

gezag kwam te vallen van de keurvorsten van Keulen en Munster. De ruzies rommelden nog 

wel enige tijd na, maar behoorden vanaf 1675 tot het verleden.7 

 

Een multidisciplinair onderzoek 

 

Wat de Overijsselse partijtwisten interessant maakt, is niet zozeer hun betekenis in de 

staatkundige ontwikkeling van de Republiek. In dat opzicht onderscheiden zij zich niet of 

nauwelijks van andere politieke conflicten die zich in deze periode buiten Holland voordeden. 

Wat in Holland gebeurde, was bepalend voor de toekomst van de Republiek, niet wat in de 

andere gewesten gebeurde. Het Overijsselse conflict is vooral interessant, omdat het een 

verzameling van meer dan honderd pamfletten heeft opgeleverd die samen de weergave vormen 

van een vroegmodern publiek debat. 

                                                      
6 C.H.Th. Bussemaker, Geschiedenis van Overijssel gedurende het eerste stadhouderlooze tijdperk. Eerste deel, ’s-

Gravenhage 1888, 157-176. 
7 C.H.Th. Bussemaker, Geschiedenis van Overijssel gedurende het eerste stadhouderloze tijdperk. Tweede deel, ’s-

Gravenhage 1889, 94-208. 
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Grote conflictgebonden pamfletcollecties zoals het Overijsselse corpus zijn in de 

zeventiende eeuw schaars. Uit de voorafgaande periode zijn er in de Republiek drie bekend en 

ook uit de periode daarna blijven zij schaars.8 In alle gevallen voor 1654 gaat het om Hollandse 

collecties die nauw verbonden zijn met belangrijke overgangsmomenten in de staatsvorming: 

de campagne van de Staten van Holland en stadhouder Willem I om Amsterdam bij de Opstand 

te betrekken (1572-1578), de geloofstwisten in de Hollandse steden (1615-1619) en de politieke 

verwikkelingen na de Vrede van Munster (1648) met als hoogtepunt de strijd tussen stadhouder 

Willem II en de Staten van Holland over de sterkte van het Staatse leger, uitmondend in de 

mislukte overval van de stadhouder op Amsterdam (1650).9 

Zeker wanneer de herkomst van pamfletten bekend is, zoals in Overijssel, vormen deze 

collecties waardevolle bronnen die ons een zeldzame blik gunnen in de keuken van de 

vroegmoderne vaderlandse politiek. Zeldzaam omdat overheden in de vroegmoderne tijd 

meestal alleen hun resoluties openbaar maakten en regenten geacht werden te zwijgen over de 

meningsverschillen die aan deze besluitvorming voorafgingen.10 Maar soms konden zich 

situaties voordoen waarin regenten zich niet langer aan deze geheimhouding gebonden achtten 

en niet schroomden om ook de inwoners van hun stad of gewest bij de politieke strijd te 

betrekken. De Overijsselse partijstrijd was zo’n conflict. 

Anders dan de Hollandse pamflettencollecties is het Overijsselse corpus nooit eerder 

systematisch bestudeerd. Een eerste (onvolledige) inventarisatie van de Overijsselse pamfletten 

werd in 1859 gepubliceerd door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 

Geschiedenis onder de titel ‘Lijst van Twistschriften de provincie Overijssel rakende, uit de 17e 

eeuw’.11 Hoewel hij niet naar de hierboven genoemde inventarisatie verwijst, moet C.H.Th. 

Bussemaker de collectie zeker hebben gekend. Bussemaker, in 1895 benoemd tot hoogleraar 

geschiedenis in Groningen, promoveerde in 1888 in Leiden op een proefschrift over de 

Overijsselse partijstrijd.12 Hij noemde daarin wel een aantal pamfletten uit de collectie, maar 

                                                      
8 Ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw en de achttiende eeuw blijven deze collecties schaars en concentreren zij 

zich rond belangrijke politieke gebeurtenissen zoals het Rampjaar 1672, de opvolging van de stadhouders Willem III (1702) 

en Willem IV (1751) en de opkomst van de Patriottenbeweging (1781). 
9 Craig E. Harline was de eerste die een statistische analyse maakte van de pamfletten die in de Republiek verschenen in de 

periode 1565-1648. Hij baseerde zich op de zogeheten Knuttel-collectie van de Koninklijke Bibliotheek en de collecties van 

de universiteitsbibiotheken van Leiden en Gent. Uit zijn analyse komt naar voren dat zich in de pamfletproductie 

piekperioden voordeden die samenvielen met een politieke crisis. Voor Holland was dat de periode 1572-1578, waarin de 

opstelling van Amsterdam beslissend was voor het succes van de Opstand, en de periode van het Twaalfjarig Bestand (1609-

1621), waarin de Republiek door geloofstwisten werd verscheurd. Zie: Craig E. Harline, Pamphlets, Printing and Political 

Culture in the Early Dutch Republic, Dordrecht 1987, 1-22. Femke Deen heeft de pamfletproductie rond de Alteratie van 

Amsterdam onderzocht. Zie: Femke Deen, Moorddam. Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse 

Opstand (1566-1578), Amsterdam 2012. De pamfletproducties in de Bestandsperiode en rond de overval op Amsterdam 

komen onder meer aan de orde in: Roeland Harms, De uitvinding van de publieke opinie: pamfletten als massamedia in de 

zeventiende eeuw, Utrecht 2010. 
10 S. Groenveld, Evidente factiën in den staet. Sociaal-politieke verhoudingen in de 17e eeuwse Republiek der Verenigde 

Nederlanden, Hilversum 1990, 12. 
11 Verslag der Handelingen van de derde vergadering der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 

Geschiedenis, Zwolle 1859, 22-60. 
12 Bussemaker 1888. Het is om verschillende redenen een curieus proefschrift. Allereerst omdat Bussemaker, anders dan de 

titel suggereert, zich in zijn proefschrift beperkte tot de periode 1653-1658. De rest van de partijstrijd behandelde hij in het 

tweede deel dat een jaar later verscheen en geen deel uitmaakte van zijn dissertatie. Dat wijst erop dat hij zijn voornaamste 

conclusies over de gehele periode al in het eerste deel kon trekken en het tweede deel min of meer als een toegift beschouwde 

waarin hij de rest van zijn onderzoeksmateriaal kwijt kon. Die indruk wordt nog versterkt door het hoofdstuk waarmee het 

tweede deel opent: een uitvoerig relaas over het bezit van de geestelijke goederen en het ambt van dingwaarder van de lenen, 

twee onderwerpen die met de dissertatie weinig of niets te maken hebben. Zie verder: J.C. Streng, ‘C.Th. Bussemakers 

’’Geschiedenis van Overijssel gedurende het eerste stadhouderlooze tijdperk’’ na 100 jaar’, in: Overijsselsche Historische 

Bijdragen (1991), 21-44. 



10 

 

liet ze in zijn onderzoek verder als inferieure bronnen terzijde.13 Bussemakers studie is een 

voorbeeld van de tegenwoordig nog maar weinig beoefende evenementiële geschiedschrijving, 

maar ik vermeld zijn proefschrift hier toch, omdat het de enige monografie is die ooit over de 

Overijsselse partijstrijd is geschreven.14 

Bussemakers conclusies zijn inmiddels achterhaald, maar belangrijk genoeg om te noemen, 

al was het maar omdat zijn voorstelling van zaken lange tijd het beeld van de Overijsselse 

partijstrijd in de historiografie heeft bepaald. Geheel volgens de negentiende-eeuwse visie op 

het ontstaan van de Republiek plaatste Bussemaker het Overijsselse conflict in het frame van 

de politieke strijd tussen staatsgezinden en prinsgezinden. Het conflict 1654-1657 was volgens 

hem een botsing tussen een gewestelijke Oranjepartij en Statenpartij met als inzet het herstel 

van het stadhouderschap. Het tweede conflict (1668-1671) beschreef hij als een vete tussen 

twee rivaliserende adellijke families, de Van Haersoltes in Salland en de Van Raesfelts in 

Twente, met als inzet de machtspositie van beide families in het landsbestuur.15 

In mijn onderzoek staat de vraag centraal hoe de Overijsselse regenten het pamflet hebben 

gebruikt in het politieke conflict dat hen vanaf 1654 verdeelde. Kennisvermeerdering over de 

staatsvorming in de Republiek, meer in het bijzonder in Overijssel, is daarbij zeker een van de 

doelstellingen. Mijn onderzoek is echter vooral bedoeld als een casestudy naar de relatie tussen 

staatsvorming en publieke opinievorming, die sinds Jürgen Habermas’ studie over de publieke 

ruimte tot een stroom van wetenschappelijke publicaties heeft geleid, zowel in Nederland als 

daarbuiten.16 

Voor Nederland kan een dergelijke casestudy tot nieuwe inzichten leiden, aangezien de 

staatsvorming in de Republiek nogal afweek van die in andere Europese staten, en mogelijk 

ook invloed heeft gehad op de architectuur van het publieke debat. Een economisch zelfstandige 

burgerij bijvoorbeeld, die Habermas een noodzakelijke voorwaarde noemt voor het ontstaan 

van de publieke opinie, kwam in de handelssteden van de Republiek al veel eerder voor dan in 

Engeland, de modelstaat waarvan Habermas uitging. Bovendien was de Republiek, anders dan 

Engeland en de andere Europese staten, geen monarchie en evenmin een territoriale 

eenheidsstaat.  

Hoe deze verschillen doorwerkten in de relatie tussen staatsvorming en openbare 

meningsvorming, is tot dusver nauwelijks onderzocht. Het Overijsselse corpus is daarvoor om 

verschillende redenen een geschikte casus. Om te beginnen beslaat het een betrekkelijk lange 

periode die samenvalt met de actualiteit van de politieke strijd en daarna zelfs nog enkele jaren 

doorloopt. Daardoor is het mogelijk om de pamfletstrijd als een longitudinaal historisch proces 

van openbare meningsvorming te analyseren en de veranderingen op te sporen die zich in de 

loop daarvan hebben voorgedaan.  

                                                      
13 Bussemaker 1889, 203. Als reden voert Bussemaker aan dat de toon van de pamfletten ‘vooral in deze tijd’ schandelijk is. 

Bovendien zeggen de pamfletten volgens hem ‘dan dit, dan dat, al naar gelang van de partij, waartoe de schrijver behoort’. 
14 Ook ik heb gebruikgemaakt van zijn proefschrift, zij het alleen als kroniek van historische gebeurtenissen. 
15 Kritisch commentaar op deze visie kwam onder anderen van Formsma, Wansink en Streng die zich afvroegen of het hele 

Overijsselse conflict niet eerder een belangenstrijd was tussen twee gewestelijke facties dan een ruzie tussen twee (landelijke) 

partijen over het stadhouderschap. Zie: W.J. Formsma, ‘De nieuwe geschiedenis, staatkundig beschouwd’, in: B.H. Slicher 

van Bath e.a. (red.), Geschiedenis van Overijssel, Zwolle 1979, 127; H. Wansink, ‘Holland en Zes Bondgenoten: de 

Republiek der Zeven Verenigde Provinciën’, in: C.B. Wels (red.), Vaderlands Verleden in Veelvoud. 31 opstellen over de 

Nederlandse geschiedenis na 1500, Den Haag 1975, 252-273; Streng 1991, 21-44. 
16 Zie hoofdstuk 1.1. 
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Een andere reden is dat de pamfletstrijd deze keer niet Holland betreft, waarover de meeste 

tot dusver gepubliceerde onderzoeken gaan, maar een van de landgewesten. Een gewest waar 

bovendien de interactie tussen staatsvorming en openbare meningsvorming als gevolg van de 

langdurige Spaanse bezetting aanzienlijk trager op gang kwam dan in Holland, en waar behalve 

de steden ook de adel een zware stem had in het landsbestuur. Daardoor is het mogelijk om 

door vergelijking vast te stellen in welke mate zich binnen de Republiek verschillen in publieke 

opinievorming en staatsvorming hebben voorgedaan en welke factoren daarbij een rol hebben 

gespeeld.   

Een derde reden is dat het slagveld in Overijssel redelijk overzichtelijk is, wat zeker een 

voordeel is als het gaat om een gedetailleerde analyse van de politieke strijdschriften: meer dan 

twee strijdende coalities kende het conflict aanvankelijk niet. In de loop van de tijd nam het 

aantal woordvoerende partijen en personen wel toe, maar zonder dat dit ten koste ging van de 

overzichtelijkheid: de meeste pamfletten zijn rechtstreeks in verband te brengen met een 

bekende afzender en met de chronologie van de politieke strijd. Nu eens vormt een actuele 

politieke gebeurtenis de aanleiding voor een publicatie, dan weer is een pamflet een reactie op 

een eerder verschenen publicatie. 

Het corpus vertoont tenslotte een grote variatie aan genres: van ondertekende tot anonieme 

teksten, van overheidsdrukwerk tot literaire teksten. Daardoor geeft het een goed inzicht in de 

veelheid van retorische technieken en strategieën die de strijdende partijen gebruikten om hun 

politieke boodschap aan de man te brengen. Op basis van deze invalshoek zal mijn proefschrift 

in de eerste plaats een mediahistorisch onderzoek worden, maar niet alleen. Dat hangt samen 

met de onbepaaldheid van het pamflet als onderzoeksobject. Het pamflet kan niet alleen als 

communicatiemedium (mediahistorisch) worden gedefinieerd, maar ook als politiek document 

(politiek-historisch) en als taaldocument (literair-historisch). 

Dat betekent dat een onderzoek naar het gebruik van het pamflet in ideale vorm per definitie 

multidisciplinair is: als drukwerk maakt het pamflet deel uit van de mediatisering van de 

vroegmoderne politieke cultuur waarin het openbaar maken van opinies een politieke handeling 

wordt, terwijl het als argumentatieve tekst nauw verbonden is met de ontwikkeling van het 

politieke denken als motor van staatsvorming. Als literair document kan het inzicht geven in 

het gebruik van de taal als politieke overredingskunst en instrument van publieksbeïnvloeding. 

De herdefiniëring van het pamflet als multidisciplinair onderzoeksobject heeft methodisch 

gezien tot gevolg dat ik de formulering van mijn onderzoeksvraag mede zal baseren op de 

paradigma’s die in de drie genoemde disciplines zijn ontwikkeld. Mediahistorisch gezien wordt 

de uitvinding van de drukpers beschouwd als een technische innovatie die pas betekenis kreeg 

door wat de samenleving met drukwerk deed. Een van de mogelijkheden was dat oppositionele 

politieke groeperingen het gedrukte medium gingen gebruiken om een proces van publieke 

opinievorming op gang te brengen op basis van een gedeelde politieke agenda. 

Politiek-historisch gezien is het gangbare paradigma dat de aldus gecreëerde publieke 

gesprekssituatie zich niet alleen kon voordoen in nationale staten die door een vorst werden 

bestuurd. Van betrekkelijk jonge datum is het inzicht dat staatsvorming niet alleen een activiteit 

van vorsten was, maar zich ook voordeed in de stadsrepublieken die aan de territoriale staat 

voorafgingen. Verschijnselen zoals participatie van burgers en publieke opinievorming deden 

zich in deze steden al veel eerder voor, zij het op een andere schaal en volgens een andere 

medialogica dan in de latere natiestaten.  
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Tenslotte is er het taalhistorische paradigma, waarin de taal niet alleen wordt gezien als een 

verzameling vocabulaires waarin het politieke denken zich uitdrukte, maar ook als een 

gereedschapskist van retorische technieken en strategieën waarmee de publieke woordvoerders 

hun lezers konden overtuigen. Daarmee sluit ik aan op de methode van de Cambridge School 

die uitgaat van de stelling dat politieke vocabulaires niet een objectieve werkelijkheid 

weergeven, maar een constructie van de actualiteit zijn, gebaseerd op het politieke denken van 

de woordvoerder.    

Op deze paradigma’s kom ik uitvoeriger terug in hoofdstuk 1, waarin ik een overzicht geef 

van de stand van zaken in het historisch mediaonderzoek. Ik heb ze hierboven kort samengevat, 

omdat zij medebepalend zijn voor de nadere invulling van de algemene onderzoeksvraag. In 

uitgewerkte vorm luidt deze als volgt: 

 

1. Dynamiek van de actualiteit: Op welk moment en om welke reden besloten de partijen in de 

drie opeenvolgende crisisperioden hun politieke conflict in de openbaarheid te brengen? In 

hoeverre ontwikkelden zij voor hun pamfletstrijd in de loop van het politieke conflict een 

strategie, en zo ja, welke medialogica ligt daaraan ten grondslag? 

 

2. Architectuur van de publieke gesprekssituatie: Welke publieke gesprekssituatie en welk 

publieksbereik stonden de partijen voor ogen? Welke taalhandelingen en woordvoeringsrollen 

gebruikten zij en hoe verhouden deze rollen zich tot hun politieke rollen? Welke rol geven zij 

aan het publiek, meer in het bijzonder aan de burgers in hun steden en aan de overige 

ingezetenen van Overijssel? 

 

3. Inhoud en opzet van argumentatie en bewijsvoering: Wat is de politieke boodschap die de 

partijen het publiek voorhouden? Welke argumenten voeren zij daarvoor aan? Van welke vorm 

van politiek denken zijn deze argumenten de uitdrukking en welke retorische 

overtuigingsmiddelen gebruiken zij daarvoor? 

 

Introductie van het corpus 

 

De Overijsselse pamfletstrijd volgt in grote lijnen het verloop van de politieke strijd. Daarin 

kunnen drie periodes worden onderscheiden: 1654-1657, 1668-1671 en 1672-1675. De eerste 

twee periodes betreffen de conflicten waarin het landsbestuur in Overijssel in twee elkaar 

bestrijdende regeringen uiteenviel. Na de inval van de Franse en Munsterse troepen in juni 1672 

eindigde de politieke strijd, maar liep de publieke opiniestrijd nog enkele jaren door. Daarom 

heb ik ook het tijdvak 1672-1675 aan mijn onderzoek toegevoegd. 

Het corpus omvat in totaal 124 pamfletten. Het merendeel (111) is afkomstig van de 

partijen zelf, waarvan ruim een derde deel (40) anoniem of onder schuilnaam verscheen. De 

Deventer partij heeft 65 pamfletten op haar naam staan, waarvan 28 anoniem. Van de Zwolse 

pamfletten (46) verschenen er 12 anoniem. De pamfletten zijn gelijkmatig over de drie periodes 

verdeeld, respectievelijk 45, 42 en 37. De variatie in formaten, genres en lengtes is groot. De 

tekstlengtes variëren van 98 woorden voor het gedicht O Curvae interras Animae, een spotdicht 

op de Zwolse partij uit 1654, tot bijna 40.000 woorden voor de Declaratie van de Deventer 

partij uit 1654. 
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Als uitgangspunt bij het in kaart brengen van het corpus heb ik de ‘Lijst van Twistschriften’ 

gebruikt die in 1859 door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en 

Geschiedenis werd gepubliceerd. Op basis van archiefonderzoek en aanwijzingen in de 

pamfletten heb ik deze verzameling aangevuld met nieuwe titels. Daarbij zij opgemerkt dat de 

definitieve lijst weliswaar uitkomt op 124 pamfletten, maar dat het werkelijke aantal 

gepubliceerde teksten aanzienlijk hoger ligt. Dat komt omdat sommige uitgaven verzamelingen 

zijn van politieke teksten die niet als afzonderlijke tekst zijn uitgegeven. 

Tot het corpus reken ik ook een deductie van Adolf Hendrik van Raesfelt die voor zover 

thans bekend nooit is uitgegeven.17 Van Raesfelt was een van de prominente figuren uit de 

Overijsselse partijstrijd en schreef in 1673 op persoonlijke titel een uitvoerige opiniërende 

verklaring waarin hij terugblikt op meer dan twintig jaar politieke crisis in Overijssel en ook 

zijn eigen rol belicht. Al heeft zijn tekst in de publieke opinievorming geen rol gespeeld, hij 

kan niet ongenoemd blijven, al was het maar omdat het mediahistorisch gezien ook van belang 

kan zijn om na te gaan waarom iemand bij nader inzien van openbaarmaking van een tekst 

afziet, nadat hij zoveel moeite aan het schrijven heeft besteed. Politiek-historisch gezien kan 

zijn verklaring ook waardevolle informatie opleveren. 

Verder bevinden zich in de collectie enkele straatliederen en gedichten waarvan ik ook 

alleen maar een handschriftelijke versie heb gevonden.18 Zij passen in de orale en 

handschriftelijke mediacultuur van de vroegmoderne stad waarin liedjes en spotdichten in het 

openbaar werden voorgedragen dan wel in kleine oplagen onder het publiek werden verspreid. 

Van een van de straatliedjes heb ik bovendien wel een gedrukte versie aangetroffen.19 Mogelijk 

was de gedrukte versie bestemd om te worden verspreid in de steden van de tegenpartij, 

aangezien men de liedjes daar niet in het openbaar ten gehore kon brengen. 

 

Bekende en onbekende auteurs 

 

Opvallend in het Overijsselse corpus is het grote aandeel (een derde) van de anonieme 

pamfletten. De toeschrijving van deze pamfletten maakt deel uit van mijn onderzoek en leidde 

tot de conclusie dat ook deze uitgaven van de partijen zelf afkomstig zijn en bijvoorbeeld niet 

van buitenstaanders uit andere gewesten. Het corpus levert in vrijwel alle gevallen zelf de 

aanwijzingen voor de toeschrijving van het auteurschap. Om te beginnen maakt de anonieme 

auteur zichzelf vaak bekend als aanhanger van een van partijen. Dat is bijvoorbeeld het geval 

met de Vrome Patriot, een anonieme woordvoerder van de Deventer partij en schrijver van een 

serie pamfletten waarin hij als openbaar aanklager optreedt in een fictieve gerechtelijke 

procedure tegen de Zwolse partij. 

Een andere aanwijzing is dat ook de strijdende partijen zelf elkaar aanwijzen als afzender 

van de anonieme pamfletten. Zo legt Rutger van Haersolte, de omstreden drost van Twente, een 

direct verband tussen de pamfletten van de Vrome Patriot en die van de Deventer partij: volgens 

                                                      
17 Het manuscript beslaat 233 pagina’s en draagt als titel Summaire Apologicque Deductie. Het wordt bewaard in het 

Huisarchief Twickel (HAT) onder nummer HAT 96. De schrijver, Adolf Hendrik van Raesfelt, was de bezitter van de in het 

richterambt Delden gelegen havezate Twickel en lid van de ridderschap van Overijssel. Van de deductie bestaat een kortere 

handgeschreven versie in de vorm van een rekwest aan stadhouder Willem III. Van het rekwest zijn in het Huisarchief 

Twickel onder HAT 96 een conceptversie en een definitieve versie bewaard gebleven. 
18 Deze teksten bevinden zich in het Gelders Archief. 
19 Den Over-IJsselschen Rommelpot 1671. 
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hem komen zij uit dezelfde koker en zijn alleen de woorden anders gekozen.20 Zijn tegenstander 

Van Raesfelt komt in diens onuitgegeven pamflet uit 1673 tot dezelfde conclusie. Hij 

constateert dat de schrijvers ‘so veel particuliere circumstanten en facta van de secreten der 

Regeringen en van alle vergaderingen’ kennen dat zij ‘nootwendig Regenten off in eenige ’s 

Lants bedieningen geweest (moeten) sijn’.21 Voor hem is zonneklaar dat de anonieme schrijvers 

leden moeten zijn van ‘contrarie parthije als Vertoonder, in des selfs adversie partije directe off 

indirecte geweest, off van die parthij tot dit schrijven gehuijrt sijn’. 

Soms worden in de pamfletten zelfs namen genoemd van personen die als auteurs bekend 

zijn. In een pamflet van de Zwolse partij wordt verteld dat de Deventer stadssecretaris Joan 

Strockel en enkele Deventer regenten, onder wie de (hoog)leraar retorica Goswijn Hogers, zich 

in een torenkamertje plegen terug te trekken om samen teksten op te stellen. In hetzelfde pamflet 

worden de Deventer stadssecretarissen Tichler en Biber opgevoerd als auteurs van politieke 

spotdichten die ‘haer pasquillen langhs de straeten (laten) singhen’ zoals het geval was met de 

gedichtenserie over ‘Merlos mande’.22 

In een pamflet van de Deventer partij wordt over Strockel, alias ‘Johan de Schrijver’, 

verteld dat hij niet alleen een bekwaam prozaschrijver is maar ook een goede dichter: ‘Hy kan 

carmina componeren van twee pedes, die elegant syn, die door alle landen gaen.’ Over Strockels 

echtgenote Maria Nilant, dochter van een vooraanstaand Deventer regent, wordt in hetzelfde 

pamflet verteld dat zij de schrijfkunsten van haar man zeer waardeert en ‘niet en begeert noch 

vraegt na andere incomsten dan die van dese compositie heen-comen, indien hy Nilant maer 

wel cultiveert’.23 

Allemaal aanwijzingen dat zich in het stadhuis van Deventer kennelijk een groep 

ambtenaren bevindt die bedreven is in het schrijven van teksten van allerlei slag, tot meerdere 

eer en glorie van hun stadsbestuur. De regenten van de Deventer partij schreven ook zelf 

pamfletten, zoals het manuscript van Van Raesfelt bewijst dat zich in het Huisarchief Twickel 

bevindt. Met de Twentse edelman Rabo Herman Schele had de Deventer partij zelfs een politiek 

tekstschrijver in huis met een grote reputatie. Hij schreef onder meer de boeken Libertas publica 

en De jure imperii, die op kosten van het Deventer stadsbestuur werden uitgegeven. 

Over de personen die in Zwolse kring de pen voerden, komen wij alleen te weten dat 

stadssecretaris Jacob Vriese teksten voor het stadsbestuur schrijft. Vriese, die naast zijn 

secretarisschap een advocatenpraktijk runde, kreeg in oktober 1654 de opdracht om een brief 

op te stellen waarin de Zwolse partij zich verantwoordde over het in dat jaar gevoerde beleid.24 

Zijn opdracht ging zelfs nog verder: Vriese mocht de verklaring met bijlagen zelf uitgeven, 

zoals hij aankondigt in het pamflet Bockies te koop. Voor deze uitgave stelde de Zwolse partij 

hem een budget ter beschikking. Een deel van de oplage moest hij voor dat bedrag terug leveren 

aan zijn opdrachtgever, terwijl hij de opbrengst uit de vrije verkoop zelf mocht houden. 

Een andere regent in Zwolse kring wiens naam verbonden is met publiciteit en pamfletten, 

is de Sallandse edelman Van Pallandt. Hij wordt in een vonnis van het Hof van Holland in 1670 

                                                      
20 Antilogia 1655, 3-4. 
21 Summaire Apologicque Deductie 1673, 226. 
22 Apologia van Joan Strockel 1673, A2 recto. De Zwolse pamfletschrijver verwijst hier naar een serie gedichten over de 

Zwolse klerk Anton van Mierlo die in Deventer in 1670 wegens corruptie gevangen werd genomen, maar met een list wist te 

ontsnappen. Op dezelfde pagina worden de leden van de Deventer partij genoemd als schrijvers van anonieme pamfletten 

tegen de Deventer regenten Rouse en Steenbergen, die Van Mierlo bij zijn ontsnapping hielpen. 
23 Lasteraer op ’t schavot 1673, 24-25 
24 Bussemaker 1888, 77. 
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genoemd als een belangrijk tipgever van Lieuwe van Aitzema die in Den Haag een politieke 

berichtendienst verzorgde. Naar aanleiding van dit vonnis publiceerde hij een pamflet waarin 

hij de verdenking ongegrond noemt.25 Van Pallandts naam als schrijver is ook verbonden met 

een pamflet uit 1665, waarin hij een lans breekt voor het benoemen van prins Willem III als lid 

van de vredesmissie naar Engeland. Ook in 1668 verscheen een pamflet op zijn naam over zijn 

omstreden benoeming als afgevaardigde van Salland in de Staten-Generaal.26 

 

Bekende en onbekende drukkers 

 

Alle hierboven genoemde aanwijzingen rechtvaardigen de conclusie dat het niet gewaagd is te 

stellen dat zowel de ondertekende pamfletten als de anonieme van de strijdende partijen zelf 

afkomstig zijn. Dat wil niet zeggen dat het initiatief voor een anonieme uitgave niet ook kan 

zijn uitgegaan van bijvoorbeeld een stadsdrukker. Dat geldt zeker voor de meer populaire 

teksten in het corpus waarin een lokale uitgever brood kan hebben gezien. Het idee voor 

dergelijke uitgaven kan heel goed aan de orde zijn gekomen in het overleg dat de 

stadssecretarissen ongetwijfeld regelmatig met hun lokale drukkers hadden.27 

Ook als de auteur van een pamflet niet uit kringen van het stadsbestuur en het ambtelijk 

apparaat kwam, zal de stadsdrukker bij zijn lokale overheid hebben gesondeerd of hij de uitgave 

op de lokale markt kon aanbieden zonder het risico van een inbeslagname. Dat moet zeker 

hebben gegolden voor pamfletten die tegen het stadsbestuur waren gericht, als deze hem al 

werden aangeboden. Maar ook als het aangeboden manuscript het stadsbestuur steunde, zal de 

drukker zich vooraf hebben vergewist van het standpunt van de magistraat om niet het risico 

van een inbeslagname te lopen wanneer in een onverhoopt geval toch over de inhoud werd 

geklaagd, zoals gebeurde met het eerste pamflet uit de Vrome Patriot-serie.28 

Overigens zijn in het corpus zelf ook aanwijzingen te vinden dat de drukkosten ten laste 

van de strijdende partijen kwamen, niet alleen van de ondertekende maar ook van de anonieme. 

Zo is in het pamflet Taxations-Termijn van de Vrome Patriot uit 1656 een overzicht opgenomen 

van de declarabele kosten die gedurende de eerste Overijsselse crisis werden gemaakt. Ondanks 

het fictieve karakter van de begroting staan er wel degelijk ook werkelijk bestaande posten op, 

zoals het drukken van de pamfletten uit de Vrome Patriot-serie. Deze worden door de Vrome 

Patriot ten laste gebracht van de tegenpartij. Voor het schrijven van de tekst brengt de auteur 

uit ‘civiliteyt’ geen kosten in rekening.29 

De drukkers die op de titelpagina’s worden genoemd, zijn merendeels afkomstig uit de drie 

Overijsselse hoofdsteden. In Deventer worden genoemd Natanael Cost, Jan Colomp en Willem 

Wier, in Zwolle Jan Gerritz Tydeman, en in Kampen Willem Dercksz Worst, Gerrit Oostendorp 

en Daniel van der Sluys. Incidenteel komen ook drukkers voor uit Amsterdam, ’s-Gravenhage, 

Leiden en enkele andere steden buiten Overijssel. Een duidelijk patroon valt daarin niet te 

                                                      
25 Missive van den Heere van Pallant 1670, Bronnenlijst: Missive (13). 
26 Propositie der heeren van Pallandt ende Langen 1666, Bronnenlijst: Propositie (2); Klaer Bewys 1668. 
27 Het pamflet Bockies te koop van Jacob Vriese laat de mogelijkheid van een dergelijke transactie open. Het idee zou in dit 

geval dan geweest kunnen zijn dat drukkers voor een redelijke prijs konden intekenen voor de drukorder die Vriese in de 

aanbieding had. 
28 Antilogia 1655, 3. In dit pamflet maakt Van Haersolte melding van protesten in Deventer tegen het pamflet Oprechte ende 

Naeckte Ontdeckinge. 
29 Taxations-Termijn 1656, A3 recto/verso. 
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ontdekken anders dan dat in pamfletten met een onbekende auteur ook de naam van de drukker 

en de plaats van uitgave ongenoemd blijven. 

Wordt op de titelpagina van een anoniem pamflet wel een drukkersnaam of plaats van 

uitgave vermeld, dan past de vermelding meestal in een retorische strategie. Zo wordt 

Amsterdam in 1654 driemaal nadrukkelijk als plaats van uitgave genoemd in anonieme 

pamfletten van de Deventer partij, mogelijk met de bedoeling om de tegenpartij te doen geloven 

dat zich ook in Holland uitgevers begonnen te interesseren voor de rel in Overijssel. Verder 

maken de schrijvers van de Deventer partij er een sport van om hun anonieme pamfletten te 

laten vervaardigen door fictieve drukkers die zogenaamd in de stad van de tegenstander 

(Zwolle) zijn gevestigd en dubbelzinnige namen hebben als Harmen Jans de Wolf, Dirk van 

Vrede, Jan van Vrede en Ernst Stuytewagen. 

Waar expliciete aanwijzingen ontbreken, biedt de strekking van een anoniem pamflet in 

combinatie met de stijlvoering meestal een niet te missen aanknopingspunt voor de 

toeschrijving van het auteurschap. Gegeven de bekende herkomst van de anonieme pamfletten 

en het ruime aandeel dat zij in het totale corpus hebben, leidt dat tot de vraag waarom de partijen 

een zo groot deel van hun pamfletten anoniem lieten verschijnen, terwijl de herkomst ervan 

zich door tijdgenoten gemakkelijk liet raden en het camoufleren van de herkomst geen reden 

kan zijn geweest om de auteursnaam te verzwijgen. Ook deze vraag maakt deel uit van mijn 

onderzoek. 

 

Indeling hoofdstukken 

 

Het vervolg van dit proefschrift is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de 

stand van zaken in het pamfletonderzoek zoals dat in de afgelopen dertig jaar binnen 

verschillende disciplines gestalte heeft gekregen. De nadruk ligt daarbij op het 

pamfletonderzoek in Nederland. Waar nodig komen ook ontwikkelingen elders in Europa aan 

de orde, in het bijzonder in Engeland. 

Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de taalhistorisch-contextuele onderzoeksmethode 

die ik in mijn onderzoek gebruik. 

In hoofdstuk 3 wordt een politiek-historische schets gegeven van de staatsvorming die aan 

de partijtwisten in Overijssel voorafging. Dat is nodig omdat de politieke crisis in 1654 niet uit 

de lucht kwam vallen, maar voortkwam uit politieke spanningen die eerder tussen de 

stemhebbende corporaties in het landsbestuur waren ontstaan. Spanningen die deels zijn terug 

te voeren op de landsheerlijke tijd, deels op de gevolgen van de Opstand die in Overijssel veel 

langer duurde dan elders in de Republiek. 

De hoofdstukken 4 tot en met 6 presenteren een analyse van de drie crisisperioden waarin 

de Overijsselse partijtwisten kunnen worden onderverdeeld (1654-1657, 1668-1671 en 1672-

1675). De opzet van mijn onderzoek maakt een chronologische presentatie van de 

onderzoeksresultaten noodzakelijk. In een politiek conflict met een daaraan gekoppeld proces 

van openbare meningsvorming volgen politieke gebeurtenissen en opinies elkaar nu eenmaal 

in chronologische volgorde op en kan de dynamiek van de opinievorming het best zichtbaar 

worden gemaakt door de actualiteit van de politieke strijd op de voet te volgen. 

De hoofdstukken met de onderzoeksresultaten zijn steeds op dezelfde wijze opgebouwd. 

Elk hoofdstuk begint met een zo feitelijk mogelijke beschrijving van de politieke strijd in de 
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betrokken periode. Daarna volgt de presentatie van de onderzoeksresultaten, ingedeeld naar de 

hierboven genoemde vragenclusters betreffende de relatie met de actualiteit, de publieke 

gesprekssituatie, en de argumentatie en bewijsvoering. Een samenvatting waarin de 

bevindingen uit de politieke strijd en de pamfletstrijd met elkaar worden gecombineerd, sluit 

elk hoofdstuk af. 

Hoofdstuk 7 bevat een slotbeschouwing waarin de onderzoeksresultaten worden 

teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen. 

In de epiloog probeer ik de conclusies van het onderzoek te plaatsen in het algemene debat 

over staatsvorming, publieke ruimte en publieke opinie zoals dat tot dusver werd gevoerd. 
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HOOFDSTUK 1 Publieke opinie als politieke autoriteit 

 

1.1 Publieke opinie en publieke ruimte 

 

Met de keuze van het Overijsselse corpus als onderzoeksobject bevinden we ons in het hart van 

het debat dat historici en sociologen met elkaar hebben gevoerd sinds Jürgen Habermas zijn 

studie over openbaarheid, publieke opinie en staatsvorming publiceerde.30 Daarin stelde hij dat 

de publieke opinie als politieke autoriteit voor het eerst in de loop van de achttiende eeuw een 

rol van betekenis ging spelen in het staatvormingsproces. Dat gebeurde volgens hem in 

Engeland, waar zich rond 1700 een vroegkapitalistische staat had gevormd met een economisch 

zelfstandige en ontwikkelde burgerklasse die in staat was om zich als onafhankelijke partij 

tegenover de overheid te weer te stellen in een rationeel-kritisch publiek debat. 

Habermas koppelde zijn theorie van de (democratische) staatsvorming aan een 

communicatiemodel waarin het concept van de publieke ruimte centraal staat. Dat is een voor 

iedereen toegankelijke ruimte waarin burgers elkaar als publiek kunnen ontmoeten. Daarbij 

maakte hij onderscheid tussen fysieke ruimten waarin mensen elkaar in levenden lijve konden 

treffen en meningen uitwisselen, en virtuele ruimten waarin mensen op afstand nieuws en 

opinies met elkaar konden delen. De fysieke ruimte situeerde hij in de steden, meer in het 

bijzonder in openbare gelegenheden zoals koffiehuizen. Het gedrukte massamedium, meer in 

het bijzonder de krant, beschouwde hij als het ideale virtuele gespreksforum. 

Dat Habermas uitkwam bij Engeland en het jaar 1700 is geen toeval. Behalve met het 

communicatiemodel van de publieke ruimte verbond hij het ontstaan van de publieke opinie als 

politieke autoriteit namelijk met de opkomst van de territoriale eenheidsstaat waarin de macht 

van de vorst aan banden werd gelegd en de inwoners via landelijk verspreide en onafhankelijke 

dagbladen toegang kregen tot een nationaal publiek debat. In Engeland gebeurde dat na de 

Glorieuze Revolutie (1689), die het Parlement een grotere invloed gaf op het staatsbestuur, en 

na de opheffing van de Licensing Act (1695) waardoor ook buiten Londen kranten mochten 

worden gedrukt. Daarmee ontstond in de visie van Habermas een publieke ruimte waarin 

nieuws en opinies binnen ieders bereik kwamen. 

In de afgelopen jaren is de theorie van Habermas op verschillende punten onhoudbaar 

gebleken. Historici in Engeland hebben aangetoond dat in hun land al veel eerder sprake was 

van openbare meningsvorming, en dat het ontstaan van de publieke opinie als politieke 

autoriteit niet noodzakelijkerwijs verbonden is met de door Habermas genoemde staatsvorm 

(territoriale eenheidsstaat), staatshuishouding (kapitalisme), publieksgroep (ontwikkelde 

burgers) en medium (krant). Hetzelfde geldt voor de overige variabelen in zijn theorie, te weten 

dat het publieke debat een rationeel-kritisch karakter moest hebben, dat de overheid de openbare 

                                                      
30 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere, Cambridge 1989. De theorie van Habermas werd pas 

door de Engelse vertaling in brede kring bekend en een onderzoeksparadigma in het internationale mediaonderzoek. De 

studie verscheen oorspronkelijk in het Duits in 1962 onder de titel Strukturwandel der Öffentlichtkeit. Voor de samenvatting 

van Habermas’ theorie heb ik de Engelse vertaling geraadpleegd, en de samenvatting daarvan in: C. Calhoun, ‘Introduction: 

Habermas and the Public Sphere’, in: C. Calhoun (ed.), Habermas and the Public Sphere, Massachussetts 1992, 1-48. Een 

overzicht van de bezwaren tegen Habermas is onder meer te vinden in: Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn, Elsa Strietman 

(eds.), Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650, Leiden 2011, 1-35; Joad Raymond, ‘The 

Newspaper; Public Opinion, Public Sphere in the Seventeenth Century’, in: Joad Raymond (ed.), News, Newspapers and 

Society in Early Modern Britain, Londen 1999, 225-287. 
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meningsvorming ongemoeid diende te laten, en dat de uitgever geen winstbejag mocht 

nastreven. 

Zo merkte de mediahistoricus Joad Raymond op dat het rationeel-kritische element in het 

publieke debat ook voor 1700 zeker niet ontbrak.31 Volgens hem werd het beroep op de rede 

het meest gebruikt om te rechtvaardigen waarom ook oppositionele meningen in het publieke 

debat een plaats verdienden. Verder stelde hij vast dat de vrijheid van drukpers die in 1695 

ontstond, niet tot gevolg had dat alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk zichzelf daarna in 

dezelfde virtuele publieke ruimte terugvonden. In Schotland en Ierland richtten de lokale 

kranten zich op hun eigen lezersmarkten, naast en vaak concurrerend met de Engelse.32 

Ook de bemoeienis van de overheid met de gedrukte nieuwsmedia hield volgens Raymond 

in 1700 niet plotseling op te bestaan. In plaats van door preventieve censuur probeerde de staat 

door belastingmaatregelen de verspreiding van kranten te reguleren, terwijl de politieke partijen 

hun invloed trachtten te vergroten door zelf kranten uit te geven, zoals de London Journal in 

1722.33 Vrij van commerciële invloed waren de achttiende-eeuwse kranten evenmin. Uitgevers 

hielden terdege rekening met de wensen van hun adverteerders en de politieke voorkeuren van 

hun lezers. Anders dan Habermas veronderstelde, leidden deze factoren niet tot een beknotting 

van de publieke opinie, eerder tot het tegenovergestelde: eenmaal begonnen bleek het proces 

van openbare meningsvorming niet meer te stoppen.34 

Habermas’ theorie is voor Engeland inmiddels grondig herzien. Onder anderen door Peter 

Lake en Steve Pincus die het ontstaan van de publieke opinie in Engeland primair definiëren 

als een communicatieproces dat op het proces van de democratische staatsvorming 

vooruitliep.35 Dit publieke communicatieproces begon met de pamfletstrijd naar aanleiding van 

het dynastiek-godsdienstig conflict rond de troonopvolging (1580) en mondde via de 

Burgeroorlog (1639-1651) en de Restauratie (1660) uit in de Glorieuze Revolutie (1689). 

Gangmakers waren personen en partijen binnen het overheidsapparaat. Adviseurs aan het 

koninklijk hof gebruikten het pamflet om de dynastieke problemen rond de erfopvolging te 

agenderen, parlementsleden om hun achterban op de hoogte houden, en de vorst om zijn positie 

als staatshoofd veilig te stellen.36 Als laatsten meldden zich vanaf 1640 ook de burgers met hun 

gedrukte petities aan het front.37 

Welke politieke kwesties de diverse partijen en personen in de loop van de zeventiende 

eeuw voor openbare bespreking agendeerden, was volgens Lake en Pincus van minder belang 

dan de dynamiek van het communicatieproces zelf. Rond 1650 waren pamfletten en daarmee 

het publieke debat niet meer uit de Engelse samenleving weg te denken. Toen rond 1690 

duidelijk werd dat de vroegkapitalistische economie van het land niet kon bestaan zonder de 

                                                      
31 Raymond 1999, 247-248. 
32 Raymond 1999, 260-261. 
33 Raymond 1999, 240. 
34 Raymond 1999, 257. 
35 Peter Lake, Steve Pincus, ‘Rethinking the Public Sphere in Early Modern Engeland’, in: Journal of British Studies 45-2 

(2006), 270-292. Zie ook: C. John Sommerville, The News Revolution in England: Cultural Dynamics of Daily Information, 

Oxford 1996; Joad Raymond, The Invention of the Newspaper. English Newsbooks 1641-1649, Cambridge 1996; Joad 

Raymond, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge 2003. 
36 Andrew Pettegree, The Invention of News: How the World Came to Know About Itself, London 2014. 
37 David Zaret, Origins of Democratic Culture. Printing, Petitions, and the Public Sphere in Early-Modern England, 

Princeton 2000. 
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openbare uitwisseling van informatie, nieuws en opinies, was ook de overheid gedwongen het 

publieke debat en de publieke opinie als een gegeven te aanvaarden.38 

 

1.1.1 Van monster tot majesteit 

 

Al is de theorie van Habermas op veel punten bekritiseerd, zijn inzichten blijven relevant, al 

was het maar omdat hij als eerste het ontstaan van de publieke opinie verbond met een model 

van staatsvorming en daarmee richting heeft gegeven aan het (media)historisch onderzoek. De 

relatie tussen openbare meningsvorming en staatsvorming is sindsdien een zelfstandig 

onderzoeksobject gebleven en heeft vele onderzoekers, ook buiten Engeland, gestimuleerd om 

op zoek te gaan naar de oorsprong van de openbare meningsvorming in hun land. Twee 

bevindingen uit deze mediahistorische studies zijn voor mijn onderzoek in het bijzonder van 

belang.  

De eerste is dat het begrip publieke opinie in de loop der tijd een transformatie heeft 

ondergaan waarmee in het historisch onderzoek rekening gehouden moet worden. Volgens 

Egbert Dommering hield het begrip ‘mening’ of ‘opinie’ in de (late) Middeleeuwen 

aanvankelijk niet meer in dan de aanduiding van onzekere kennis tegenover de zekere kennis 

van wetenschap en filosofie.39 Om die reden golden meningen, zeker als zij over personen 

gingen en als gerucht de ronde deden, als gevaarlijk en waren zij nauw verbonden met 

inbreuken op iemands eer en reputatie (publica fama), eigenschappen die in de toenmalige 

samenleving de basis vormden van iemands maatschappelijke status.40 

Gingen deze geruchten over personen of partijen in staat of kerk, dan werden zij al snel in 

verband gebracht met het gevaar van ordeverstoringen, demonstraties, optochten, oproeren en 

huisplunderingen. 41 Deze meer gewelddadige vormen van openbare meningsuiting kwamen in 

de middeleeuwse en vroegmoderne steden regelmatig voor en werden door tijdgenoten 

beschouwd als een onvermijdelijk bijverschijnsel van de heersende sociale orde. Joris van 

                                                      
38 Voor mijn onderzoek heb ik de situatie in de Republiek vergeleken met Engeland. Vergelijkingen met andere landen 

blijven problematisch. Weliswaar stonden overal in Europa godsdiensttwisten en pamfletoorlogen aan de wieg van de 

vroegmoderne openbare opinievorming, maar de daaruit voortkomende staatsvormingsprocessen leidden in elk land tot een 

andere architectuur van de publieke ruimte en andere (publieke) woordvoeringsrollen. Mijn indruk op basis van een zeer 

globaal literatuuronderzoek is dat verstedelijkte regio’s (zoals de Republiek) en steden met een sterke burgerlijke 

middenklasse (zoals de Duitse Rijkssteden) vooropliepen in de deelname van burgers aan de vroegmoderne openbare 

meningsvorming. Voor de ontwikkelingen in Duitsland verwijs ik naar: Daniel Bellingradt, Flugpublizitstik und 

Öffentlichkeit un 1700, Akteure unde Strukturen im urbanen Raum des Alten Reiches, Stuttgart 2011; Daniel Bellingradt, 

‘The Early Modern City as a Resonating Box: Media, Public Opinion, and the Urban Space of the Holy Roman Empire, 

Cologne and Hamburg ca. 1700’, in: Journal of Early Modern History 16 (2012) 201-240; Esther-Beate Körber, 

‘Vormoderne Öffentlichkeiten. Versuch einer Begriffs- und Strukturgeschichte’, in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 

10 (2008), 3-25. Verhoudingsgewijs zijn de verschillen met Frankrijk het grootst: anders dan Engeland en de Republiek 

ontwikkelde Frankrijk zich tot een absolute monarchie die steunde op de traditionele adellijke en kerkelijke elites. Zie verder: 

Jeffrey K. Sawyer, Printed Poison. Pamphlet propaganda, faction politics and the public spere in early-seventeenth France, 

Berkeley 1990; Hubert Carrier, Le labyrinthe de l’Etat: essai sur le débat politique en France au temps de la Fronde (1648-

1654), Paris 2004; Hélène Duccini, Faire voir, faire croir. L’opinion publique sous Louis XIII, Paris 2003. 
39 Egbert Dommering, Het verschil van mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee, Amsterdam 2016, 474-494. 
40 Thelma Fenster, Daniel Lord Smail (eds.), Fama: the politics of talk and reputation in mediaval Europe, Ithaca/ New 

York/ Londen 2003, 1-12. 
41 R. Dekker, Holland in beroering: oproeren in de 17e en 18e eeuw, Baarn 1982; P. Knevel, Burgers in het geweer. De 

schutterijen in Holland 1550-1700, Hilversum 1994; P. Knevel, ‘De politiek op straat. Over de vormen van stedelijk politiek 

protest in de zeventiende eeuw’, in: Groniek 137 (1997), 403-416; Marc Boone, Maarten Prak, ‘Rulers, Patricians and 

Burghers: the Great and the Little traditions of Urban Revolt in the Low Countries’, in: Karel Davids, Jan Lucassen (eds.), A 

Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Cambridge 1995, 99-134; N.C.F. van Sas, De metamorfose 

van Nederland, Amsterdam 2005, 373-385. 
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Eijnatten typeerde ze als rituelen die volgens een bekend maatschappelijk script verliepen. Was 

de openbare orde eenmaal hersteld, dan ging het leven door alsof er niets was gebeurd.42 

In deze negatieve betekenis is de publieke opinie in de Nederlanden onder meer terug te 

vinden in een aantal etsen van Coornhert uit het begin van de zeventiende eeuw. Hoofdpersoon 

is het allegorische personage Opinio dat model staat voor Verkeerde Overtuiging, en samen 

met Leugen (Mendacium) en Dwaze Wereld (Stultus mundanus) de Waarheid (Veritas) om 

zeep helpt.43 Nog boosaardiger is een andere gravure uit dezelfde periode waarop een 

gemaskerde manspersoon is afgebeeld die een pamflet leest, terwijl hij tegelijkertijd Vrede, 

Rechtvaardigheid en Onschuld vertrapt. De man is afgebeeld als een monster met vier armen 

en vijf hoofden. Een van deze hoofden verbeeldt Opinio, de andere Bedrog, Oproer, Domheid 

en Hebzucht. Onder de prent staat een (Latijnse) tekst met de waarschuwing dat een (verkeerde) 

mening een dodelijk monster baart.44 

Onder invloed van de groeiende stroom pamfletten begon deze negatieve voorstelling van 

de publieke opinie in de zeventiende eeuw geleidelijk te veranderen. Raymond heeft in dat 

verband gewezen op een Engelse gravure uit 1642 met de titel ‘The world is ruled & governed 

by opinion’.45 Daarop is de publieke opinie afgebeeld als de vorstin Opinio, zetelend in een 

boom waaraan pamfletten zijn opgehangen. De gravure heeft een satirisch karakter: onder de 

boom giet een man in harlekijnspak een toeter vol water uit over de wortels. De boodschap 

luidt: opinies vind je overal, maar neem ze niet al te serieus.46 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De publieke opinie als monster (16e eeuw).                      De publieke opinie als vorstin (17e eeuw). 

                                                      
42 J. van Eijnatten, Van dorpsplein tot cyberspace. Een cultuurgeschiedenis van de communicatie, Amsterdam 2014, 475-476. 
43 Dirck Volkertz. Coornhert, Rijksprentenkabinet objectnummer RP-P-BI-6596. De prent heeft als bijschrift: Verkeerde 

overtuiging richt de wereld te gronde.  
44 Anoniem, Allegorisch vijfkoppig monster, Rijksprentenkabinet, objectnummer RP-P-OB-77.294. Onder deze prent staat de 

Latijnse spreuk: Obfirmatus ubi studia in contraria menteis, error agit monstrum hoc exitiale parit. Letterlijk vertaald: 

Wanneer een hardnekkige dwaling de (menselijke) geesten tot tegenover elkaar gestelde partijen drijft, brengt zij dit 

verderfelijke gedrocht voort. 
45 Joad Raymond, ‘Introduction: networks, communication, practice’, in: Media History Vol.1/112 (2005), 3-19. 
46 Wenceslaus Hollar, British Museum, objectnummer 1850,0223.244. De prent heeft als bijschrift: The world is ruled & 

governed by opinion. 
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Aan het einde van de zeventiende eeuw zorgden de filosofen van de Verlichting volgens 

Dommering voor de volgende stap in de imagoverbetering van de publieke opinie. Daarbij 

bouwden zij voort op de autoriteit van het publieksoordeel waarop door (pamflet)auteurs in de 

zeventiende eeuw steeds vaker een beroep werd gedaan.47 Zo concludeerde Locke dat de 

samenleving door drie soorten wetten wordt bestuurd: de goddelijke wet, de burgerlijke wet en 

wat hij noemde ‘the law of opinion and reputation’, waarin de begrippen (openbare) mening en 

(sociale) status opnieuw worden gecombineerd. 

Deze wet hield in dat de leden van een samenleving hun macht om over elkaar te spreken 

in termen van goed en kwaad ook mochten gebruiken om hun bestuurders te beoordelen, mits 

hun oordelen niet op passies waren gebaseerd maar op kennis. Of een oordeel onrechtmatig was 

of niet, hing volgens Locke af van de vraag in hoeverre de opinievormers zich hadden laten 

leiden door de rede. Was dat het geval, dan konden de bestuurders van staat en kerk zich niet 

meer beroepen op autoriteitsargumenten (majesteitsschennis, godslastering), maar dienden zij 

zich in het belang van de waarheidsvinding neer te leggen bij het publieksoordeel. In deze 

achttiende-eeuwse opvatting kristalliseert het begrip ‘publieke opinie’ zich uit in het tribunaal 

van de rede van de Verlichtingsfilosofen.48 

De hierboven geschetste begripsontwikkeling laat zien dat het publieksoordeel door alle 

eeuwen heen is gezien als een kracht die samenlevingen kon maken en breken. Daarnaast toont 

zij aan hoezeer de emancipatie van de publieke opinie verbonden is met het beroep dat politieke 

groeperingen en personen op de publieke opinie deden. De introductie van het pamflet als 

politiek strijdmiddel maakte het publieksoordeel in eerste instantie alleen tot een retorische 

autoriteit. Een politieke autoriteit werd de publieke opinie pas toen de stem des volks als 

constitutionele macht in het staatsvormingsproces werd geïntegreerd. 

 

1.1.2 Autoriteit zonder woordvoerder 

 

De tweede bevinding uit het mediahistorisch onderzoek die voor mijn onderzoek van belang is, 

is de dubbele betekenis van het begrip publieke opinie dat zowel ‘mening van het publiek’ als 

‘openbare mening’ kan betekenen.49 In de betekenis van ‘mening van het publiek’ verwijst het 

naar een oordeel dat men niet kan kennen, omdat het publiek als collectief geen woordvoerder 

heeft. In deze vorm bestaat de publieke opinie alleen wanneer zij door anderen als autoriteit 

wordt ingeroepen, bijvoorbeeld door een politicus die zich op ‘de mening van het volk’ beroept, 

of door een marktonderzoeker die individuele opinies totaliseert tot groepsoordelen, uitgedrukt 

in percentages van het aantal ondervraagden. 

In de betekenis van ‘openbare mening’ verwijst de publieke opinie naar de (veelheid van) 

meningen die in een samenleving openbaar worden gemaakt en in historische bronnen zijn terug 

te vinden. Afhankelijk van de tijdsomstandigheden kunnen de woordvoerders in beginsel uit 

alle kringen van de samenleving afkomstig zijn en op persoonlijk titel het woord voeren 

                                                      
47 Dommering 2016, 477-478. 
48 Habermas heeft deze autoriteit op het oog in zijn model van publieke opinievorming. Volgens Dommering kan dit 

tribunaal van de rede niet zonder meer gelijk worden gesteld met de democratische macht van de publieke opinie, dat wil 

zeggen de fundering van het staatsgezag in de volkssouvereiniteit (de meerderheid van het volk als legitieme politieke 

macht). Zie Dommering 2016, 35-36, 212-214, 478-480. 
49 David Zaret, Origins of democratic culture. Printing, Petitions ande the Public Sphere in Early-Modern England, 

Princeton 2000, 8-9; Bloemendal 2011, 19-21. 
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(bijvoorbeeld als vorst, stadhouder, regent, kerkdienaar of burger), of als collectief 

(bijvoorbeeld als landsbestuur, magistraat, meente, gilde, schutterij). 

Even gevarieerd als de woordvoerders zijn de media waarmee meningen openbaar gemaakt 

kunnen worden. Tot de taalgebonden media behoren mondelinge media, onder te verdelen in 

formele media (openbare afkondigingen, preken en andere publieke toespraken) en informele 

(straatpraat), en schriftelijke media, onder te verdelen in handgeschreven teksten (brieven) of 

gedrukte (pamfletten). Daarnaast maken visuele media (beeldende kunsten), theatrale media 

(straattoneel) en rituele media (openbare terechtstellingen, inhuldigingen, volksfeesten, 

oproeren) deel uit van het arsenaal communicatiemiddelen waarvan overheden en burgers zich 

kunnen bedienen om hun mening te uiten.50 

Ook ik gebruik het begrip ‘publieke opinie’ in de twee genoemde betekenissen. Als 

‘openbare mening’ is het de verzamelnaam voor de opinies die woordvoerders van de strijdende 

partijen in gedrukte of handgeschreven vorm openbaar maakten. Als autoriteit (‘de mening van 

het publiek’) is het publiek in mijn onderzoek aanwezig, wanneer het door de strijdende partijen 

als retorisch personage, dat wil zeggen in de rol van lezer, wordt aangesproken. Van de manier 

waarop een pamfletschrijver dat doet, hangt af in welke mate hij aan het publiek ook een 

politieke autoriteit toekent. 

Al zal ik de overige media zeker niet buiten beschouwing laten, ik concentreer me in mijn 

onderzoek op het pamflet. Dat diende zich in de zestiende eeuw aan als een nieuw medium dat 

als geen ander in staat was om in een korte tijd een publieke gesprekssituatie met een maximaal 

bereik te creëren. Bovendien konden met een pamflet ook omstreden opinies in omloop worden 

gebracht dankzij het feit dat deze drukwerken anoniem konden worden uitgegeven. Kranten 

hadden deze mogelijkheid niet en speelden in de zeventiende eeuw in het publieke debat dan 

ook geen rol van betekenis. 

 

1.1.3 De dynamiek van de dialoog 

 

De onhoudbaarheid van Habermas’ theorie deed David Zaret concluderen dat het ontstaan van 

de publiek opinie het best kan worden gedefinieerd als resultaat van een verandering in het 

politieke communicatieproces. Samengevat luidt zijn redenering dat de publieke opinie als 

oordelende autoriteit werd geboren toen het publiek om een oordeel werd gevraagd.51 Dat 

gebeurde in Europa volgens hem voor het eerst op grote schaal na de Reformatie, toen de vrije 

godsdienstkeuze een gespreksonderwerp werd dat iedereen raakte, zo niet als lidmaat van de 

kerkelijke groepering waartoe iemand behoorde, dan wel als onderdaan van de vorst wiens 

autoriteit door de godsdiensttwisten in het geding kwam. 

Volgens Zaret, wiens onderzoek op Engeland betrekking heeft, waren de edelen aan het 

koninklijk hof de eersten die de godsdienstkwestie agendeerden, en wel naar aanleiding van het 

voorgenomen huwelijk van hun vorstin met een katholieke Franse prins. Nadat de vorstin zich 

doof had getoond voor hun advies, doorbraken zij de code van geheimhouding waaraan zij door 

hun eed waren gebonden, en richtten zij zich in (anonieme) pamfletten rechtstreeks tot het 

publiek. In een staat waarin alleen de vorst het recht bezat om zich door middel van proclamaties 

                                                      
50 Bloemendal 2011, 26-28; Arjan van Dixhoorn, Lustige Geesten, Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650), 

Amsterdam 2009, 26-34. 
51 Zaret 2000, 3-43. 
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tot het volk te richten, was dat niet minder dan een revolutie. Toch had geen van de vorstelijke 

adviseurs revolutionaire bedoelingen. Hun intentie was niet om de regering omver te werpen, 

laat staan om het volk als politieke autoriteit op de troon te zetten. Zij beoogden met hun 

publiciteit niets anders dan hun vorst onder druk te zetten, omdat zij zich niet gehoord voelden. 

De drukpers voltooide deze revolutie in de overheidscommunicatie, aldus Zaret. Drukkers 

zagen in de groeiende stroom van politieke pamfletten een nieuwe markt ontstaan en versnelden 

met hun handelsdrukwerk onbedoeld het ontstaan van de publieke opinie als oordelende 

autoriteit. Niet zozeer het grotere bereik van het gedrukte pamflet gaf daarbij volgens Zaret de 

doorslag, maar de publieke gesprekssituatie die het gebruik van drukwerk creëerde. Doordat de 

gedrukte teksten onder ogen van het publiek kwamen, konden opponenten de publicatie 

aangrijpen voor een weerwoord. Retorisch gezien kreeg een politiek conflict daardoor de 

structuur van een gedialogiseerde woordentwist (een ‘dialogic order’ in de woorden van Zaret) 

waarin het publiek de rol van arbiter kreeg opgedrongen.52 In veel gevallen werd deze rol in het 

voorwoord of elders in de tekst expliciet geformuleerd. 

Het ontstaan van de publieke opinie was volgens Zaret het onbedoelde gevolg van de 

bovengenoemde verandering in de politieke communicatie in combinatie met de opkomst van 

gedrukte massamedia. Doordat politieke drukwerken gewilde handelsproducten werden, 

leverden ook de drukkers onbedoeld hun bijdrage aan de opmars van de publieke opinie als 

autoriteit in het politieke debat. Zaret noemt dit ‘the paradox of innovation’, omdat geen van de 

woordvoerders de intentie had om een nieuwe politieke orde te scheppen. Eerbied voor de 

bestaande hiërarchie bleef vooralsnog het belangrijkste kenmerk van de heersende politieke 

cultuur. 

 

1.1.4 Publieke opinievorming in de Republiek 

 

Craig Harline was de eerste die de pamfletten in de Republiek onderzocht op dezelfde manier 

als Zaret en anderen dat voor Engeland deden, dat wil zeggen als massamedium waarin het 

ontstaan van de publieke opinie als autoriteit in het staatsvormingsproces zichtbaar werd. 

Harline publiceerde zijn studie in 1987, twee jaar voordat Habermas dankzij een Engelse 

vertaling van zijn werk furore maakte in Europa.53 Daarmee valt de studie van Harline buiten 

de stroom van publicaties over openbare meningsvorming en staatsvorming die Habermas op 

gang bracht. Mogelijk is dat de reden dat zijn studie internationaal gezien weinig aandacht heeft 

gekregen. 

Een andere verklaring kan zijn dat de staatsvorming en publieke opinievorming in de 

Republiek zozeer afweken van het algemene patroon dat Harline’s studie moeilijk als 

uitgangspunt kon dienen voor andere onderzoekers. Op deze uitzonderingspositie lijkt Harline 

zelf ook te zinspelen, wanneer hij in zijn voorwoord de Republiek (naar het model van Holland) 

portretteert als ‘a charming little country of picturesque windmills, master artists, and brave 

little boys who stopped up dikes’. Alsof hij amper kon geloven dat ‘that most curious modern 

state’ de bakermat kon zijn van het publieke debat dat later de grondslag werd van de 

democratische rechtstaat. 

                                                      
52 Door Harline werd deze functie van het publiek omschreven als ‘final court of appeal’. Zie Harline 1987, 161. 
53 Harline 1987. 
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Anders dan Harline suggereerde, is het verschil tussen de Republiek en de andere Europese 

staten niet zozeer gelegen in hun grootte (de Republiek als ‘a charming little country’) als wel 

in het feit dat de Verenigde Nederlanden na de Opstand geen monarchie meer waren maar een 

republiek, en geen territoriale eenheidsstaat maar een statenbond. Ook in de Bourgondische 

Nederlanden, waarvan de zeven leden van de Unie voor de Opstand deel uitmaakten, was het 

publieke debat aan het hof begonnen, en wel met de aanbieding van het Smeekschrift der Edelen 

aan de Spaanse landvoogdes Margaretha van Parma. Daarna verplaatste het zich naar de 

afzonderlijke staten van het bondgenootschap waar het een vruchtbare voedingsbodem vond in 

de handelssteden langs de kust. Steden waarvan de burgers al jarenlang gewend waren om zich 

met het bestuur van hun stad te bemoeien, ook zonder dat zij elkaar met drukwerken bestookten. 

Harline onderzocht de openbare meningsvorming in de Republiek op basis van een 

steekproef van 500 pamfletten die verschenen tussen 1565 en 1648, het tijdvak waarin de 

pamfletcultuur in de Republiek tot bloei kwam. Daarbij stelde hij vast dat de overgrote 

meerderheid van deze drukwerken afkomstig was van overheden en overheidspersonen, en de 

rest van personen met een vergelijkbare maatschappelijke status zoals edelen en predikanten. 

Ook pamfletten met een onbekende afzender lokaliseerde hij in deze kringen.54 

Met andere woorden: net als in Engeland waren het in de Republiek de elites, maar dan de 

burgerlijke, die de openbare meningsvorming in hun stad en gewest op gang brachten en na het 

uitbreken van de Opstand de drukpers gingen gebruiken om hun mening aan de man te brengen. 

Wat zij aan hun lezers vroegen, was een oordeel over de politieke kwestie die hen op dat 

moment het meest bezighield: het meningsverschil met de Spaanse koning over de 

geloofsvervolging. Aangemoedigd door het succes van hun campagne tegen de Spaanse koning 

bleven de Hollandse regenten het pamflet gebruiken, ook toen de strijd met Spanje tot het 

verleden behoorde. 

Daarbij hadden zij volgens Harline absoluut niet de intentie om het publiek tot oproer aan 

te zetten, laat staan de staatsvorm te veranderen. Zij wilden alleen dat de mening van hun 

corporatie werd gehoord. Was deze in de vergaderzaal onvoldoende tot haar recht gekomen, 

dan bood een beroep op het publieksoordeel nieuwe kansen, zo had de Opstand hun geleerd. 

Het publiceren van een pamflet moet volgens Harline dan ook primair worden gezien als de 

publieke bevestiging van het recht om te worden gehoord.55 Niet de kwestie waarover het 

pamflet ging, was de kern van deze omwenteling, maar het gebruik van de drukpers zelf.56 Of 

zoals hij het zelf formuleerde: ‘This printed forum for discussion and commentary in fact 

became an unofficial political institution.’57 

Wat in de studie van Harline ontbrak, was een analyse van de relatie tussen het publieke 

debat dat hij in zijn steekproef aantrof, en het proces van staatsvorming in de Republiek. Hij 

stelde wel vast dat de meeste pamfletten uit zijn steekproef uit Holland kwamen, over Hollandse 

kwesties gingen en van Hollandse autoriteiten afkomstig waren, maar vroeg zich niet af waarom 

                                                      
54 Meer dan de helft van de 500 door hem onderzochte pamfletten is afkomstig van overheden, overheidspersonen en leden 

van sociale elites (Harline 1987, 101-102). In de pamfletten die gingen over Nederlandse onderwerpen (331), ontdekte hij 

eenzelfde patroon (Harline 1987, 131-135). Van de pamfletten over Nederlandse onderwerpen met een bekende auteur (186) 

is het merendeel afkomstig van overheden en leden van maatschappelijke elites onder wie veel predikanten. Het relatief grote 

aandeel van predikanten wordt veroorzaakt door het feit dat strijd tussen remonstranten en contraremonstranten binnen 

Harline’s onderzoeksperiode viel. 
55 Harline 1987, 174-175. 
56 Harline 1987, ix. 
57 Harline 1987, 129. 
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de andere gewesten ondervertegenwoordigd waren, waardoor hij onbedoeld de indruk wekte 

dat het publieke debat in Holland representatief was voor de Republiek als geheel. 

Dat een publiek debat in het ene gewest niet noodzakelijkerwijs ook de openbare 

meningsvorming in de andere gewesten bepaalde, blijkt uit het pamflet dat de Franeker 

hoogleraar Ulricus Huber in het Rampjaar 1672 uitgaf. Huber maakte daarin melding van ‘het 

overvloedigh verschijnen van blauewe boeckens, die soo meenighvuldigh uyt Holland 

overvliegen, dat wy daer in verbijstert sijn’. Hij achtte deze publiciteitsgolf typerend voor wat 

hij omschreef als ‘de ongebondentheden deser daegen’, en noemde het vervolgens ‘een goedt 

teecken van de bedaertheyt onser Landaert dat tot noch toe niet een mijns weetens in Vrieslandt 

is uyt gekomen’.58 

Met andere woorden: wat in Holland tot grote politieke onrust leidde, bracht volgens de 

Franeker hoogleraar de gemoederen in Friesland niet of nauwelijks in beweging, al was men 

van het nieuws in Holland wel degelijk op de hoogte. In dit geval ging het nog wel om een 

uitzonderlijke explosie van Hollands drukwerk.59 Als deze publiciteitsgolf al niet vermocht de 

geesten in Friesland te verontrusten, hoeveel minder moet dat dan het geval zijn geweest in 

tijden waarin er veel minder drukwerk vanuit Holland op de markt kwam? 

Een ander verschijnsel dat Harline wel signaleerde maar waaraan hij een onjuiste conclusie 

verbond, was dat er in zijn steekproef weinig pamfletten voorkwamen over wat hij lokale 

kwesties noemde.60 Volgens hem waren deze lokale pamfletten er ook nooit geweest, omdat de 

stadsbesturen het best in staat waren om de productie en verspreiding van omstreden 

drukwerken te controleren. Dat laatste was zeker het geval, maar verklaart niet waarom 

omstreden pamfletten over niet-lokale kwesties kennelijk wel ongehinderd konden verschijnen, 

terwijl deze toch ook in de steden werden gedrukt en verspreid.61 

Dat er in de steden over lokale kwesties verhoudingsgewijs weinig pamfletten verschenen, 

is op zichzelf juist een juiste constatering die behalve door Harline ook door anderen is 

gedaan.62 De meest voor de hand liggende verklaring voor dat verschijnsel noemt Harline niet, 

                                                      
58 Ulricus Huber, Spiegel van Doleancie en Reformatie. Nae den tegenwoordighen toestant des 

vaderlandts 1672, 2. (TEMPO 10591). Zie ook Hans de Jong, De traditie en het verlichte denken. Politieke theorie, de 

burger en het publieke debat in de Republiek (1650-1704), Utrecht 2012, 72. 
59 Van de 526 pamfletten uit 1672 waarvan de drukker bekend is, kwamen er 404 uit Holland, 51 uit Zeeland, 31 uit Utrecht, 

15 uit Friesland, 13 uit Overijssel, 10 uit Groningen en 2 uit Gelderland. Zie verder: Femke Deen, David Onnekink, Michel 

Reinders (eds.), Pamphlets and Politics in the Dutch Republic, Leiden/Boston 2011, 17. 
60 Zie Harline 1987, 179, en tabellen op pagina 119, 180 en 184. 
61 Publicatieverboden waren er wel, maar in de praktijk kwam daarvan weinig terecht. Deze repressieve censuur was eerder 

een vorm van gelegenheidspolitiek in het kader van de handhaving van de openbare orde dan een principiële beknotting van 

de vrijheid van meningsuiting (Harline 1987, 127). Tot een vergelijkbare conclusie kwam Weekhout in haar onderzoek naar 

boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. Zie: I. Weekhout, Boekencensuur in de Noordelijke 

Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw, Den Haag 1998. Weekhout onderzocht het censuurbeleid van 

drie stedelijke overheden (Rotterdam, Deventer en ’s-Hertogenbosch) en drie andere overheidsinstellingen (Staten-Generaal, 

Staten van Holland en Hof van Holland) gedurende vier crisisperioden in de zeventiende eeuw. Verder onderzocht zij de 

archieven van de Nationale Synode (1618-1619), van de synode van Zuid-Holland en van de classis en kerkenraden uit de 

eerdergenoemde steden. Haar conclusie is dat de censuur van plaats tot plaats kon verschillen en vaak selectief was. Wat in 

de ene stad was toegestaan, werd in de andere verboden. Ondanks verboden bleef handhaving in de praktijk vaak uit. Zie ook: 

Olga van Marion, ‘Verboden in de Gouden Eeuw. Schrijvers, drukkers en hun strategieën’, in: Marita Mathijsen (red.), 

Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst, Amsterdam 2011, 31-44; Inger 

Leemans, ‘Censuur als onmacht. De omstreden Nederlandse publieke ruimte 1660-1760’, in: Mathijsen (2011), 45-58. 
62 Ook andere auteurs hebben gewezen op het verhoudingsgewijs geringe aantal pamfletten over lokale kwesties. Vroomen 

beschouwt het verzoekschrift als het medium bij uitstek waarmee burgers in de Republiek, in persoon of als corporatie, lokale 

politieke kwesties konden agenderen. In zijn steekproef van 430 pamfletten uit het Rampjaar 1672 telde Vroomen slechts 15 

lokale rekesten. Zie: Ingmar Vroomen, Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 

1618-1672, Rotterdam 2012, 246-247. Harms kwam in zijn steekproef uit het Rampjaar tot een vergelijkbaar resultaat: 5 

procent van de 530 pamfletten deelde hij als verzoekschrift in. Zie Harms 2010, 251. 
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namelijk dat deze lokale pamfletten niet ontbraken omdat de lokale overheid al dan niet in staat 

was om ze tegen te houden, maar omdat lokale conflicten meestal niet via de drukpers maar in 

mondeling overleg werden opgelost, hoogstens ondersteund door handgeschreven petities.63 

Kwam men er in dat onderlinge overleg niet uit, dan was het stedelijk oproer meestal de 

volgende stap, niet het laten drukken van een pamflet. 

 

1.1.5 De stad als proeftuin 

 

Dat Harline het succes van het pamflet in de Republiek toeschrijft aan een staatkundig gebrek, 

namelijk het onvermogen van overheden om oppositioneel drukwerk tegen te gaan, is niet zo 

vreemd. Net als Habermas ging Harline in zijn model van openbare meningsvorming uit van 

het paradigma van een territoriale eenheidsstaat met een centraal bestuur dat in staat was om 

via preventieve censuur de verschijning van politiek drukwerk te controleren. Met deze 

voorstelling ging hij voorbij aan het eigen karakter van de staatsvorming en de openbare 

meningsvorming in de Republiek. 

Lange tijd zijn historici uitgegaan van de gedachte dat de staatsvorming in Europa een 

project was van territoriale vorsten die streefden naar gebiedsuitbreiding en daartoe een 

uitgebreid militair en bureaucratisch staatsapparaat opbouwden waarmee zij concurrerende 

machthebbers overvleugelden.64 Gevolg was dat gebieden waarin de staatsvorming op een 

andere manier verliep, zoals de verstedelijkte regio’s in Italië en de Nederlanden, lange tijd 

buiten beschouwing zijn gebleven. In deze gebieden leidde de stedelijke kapitaalsaccumulatie 

tot een proces van lokale machtsconsolidatie door lokale elites gesteund door lokale 

middengroepen.65 

Grondslag van deze consolidatie was het stedelijk republicanisme dat was gebaseerd op het 

idee dat politieke macht geen persoonlijk attribuut van een vorst was, maar een collectief bezit 

van burgers. Burgers hadden in de stadsrepubliek de in privileges vastgelegde vrijheid om hun 

rechten tegenover het stadsbestuur op te eisen en te handhaven, terwijl van het stadsbestuur 

werd verwacht dat het de rechten van zijn burgers verdedigde tegen inbreuken door derden. 

Muren sloten deze steden van de buitenwereld af, waardoor zij het aureool kregen van 

zelfstandige staten waarin niet het dualisme tussen vorst en onderdanen de publieke rechtsorde 

beheerste, maar burgerlijk zelfbestuur en politieke medezeggenschap.66 

De autonomie van de stadsrepubliek kon zowel van buiten als binnen worden bedreigd. 

Van buiten door keizer, territoriale vorst of concurrerende steden. Van binnen door sociaal-

religieuze spanningen die door stedelijke middengroepen werden vertaald in 

machtsaanspraken.67 Afhankelijk van de situatie konden daaruit verschillende staatsvormen 

ontstaan. In de Bourgondische Nederlanden leidde de opstand tegen de vorst in 1572 tot de 

                                                      
63 Over het gebruik van petities in Amsterdam zie: Femke Deen, Moorddam. Publiek debat en propaganda in Amsterdam 

tijdens de Nederlandse Opstand (1566-1578), Amsterdam 2012, 74-78, 194-197. 
64 Griet Vermeesch, ‘De haas en de schildpad. Stad en staat in pre-industrieel Europa’, in: Stadsgeschiedenis, vol. 5 (2010-1), 

56-71. 
65 Paul. M. Hohenberg, Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europe 1000-1994, Cambridge 1995, 47-73, 137-171. W. 

Te Brake, Shaping History. Ordinary People in European politics, Berkeley 1998, 166-183; Wim Blockmans, Metropolen 

aan de Noordzee, Amsterdam 2010. 
66 Blockmans 2010, 21. 
67 Vermeesch 2000, 61; M. Boone, M. Prak, ‘Rulers, Patricians and Burghers: The Great and the Little Traditions of Urban 

Revolt in the Low Countries’, in: K. Davids, J. Lucassen (eds.), A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European 

Perspective, Cambridge, 1995, 99-134. 
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oprichting van een Hollands stedenverbond waarbij zich zes andere gewesten aansloten. In de 

confederatie van zeven republieken die op deze manier ontstond, bleef de autonomie van de 

steden de grondslag van het politieke zelfbewustzijn. 

Als bevolkingsconcentraties waren de steden tevens brandpunten van openbare 

meningsvorming.68 Hoe groter de stad, hoe meer er te beleven en te bespreken was. De fysieke 

afstand tussen de stadsbewoners was er zo gering dat de lokale netwerken garant stonden voor 

een dagelijkse aanvoer van publieke gespreksonderwerpen. Wat er werd besproken, hing af van 

wat er in de lokale gemeenschap gebeurde en wat er aan nieuws uit de buitenwereld naar binnen 

kwam. Omdat de stad een zichzelf besturende politieke gemeenschap was, vormde ook de 

stedelijke politiek een belangrijk gesprekonderwerp. 

De communicatie in deze stadsrepublieken verliep meestal via mondelinge netwerken, 

deels in de vorm van informele ontmoetingen op straat, in familiekring of in openbare 

gelegenheden, deels via formele kanalen zoals ceremoniën en rituelen van kerk en overheid, 

vergaderingen en optredens van gilden, schutterijen en rederijkerskamers. Drukwerken 

speelden volgens de regels van de vroegmoderne medialogica in de binnenstedelijke 

communicatie geen rol van betekenis. Handgeschreven teksten in de vorm van proclamaties, 

plakkaten en verzoekschriften hadden een voldoende bereik voor een volledige lokale 

dekking.69 

Verder dan de eigen stadsmuren ging de publieke gespreksagenda aanvankelijk niet: het 

bereik van de openbare meningsvorming viel samen met de grens van de fysieke ruimte waarin 

de lokale gemeenschap leefde. Pas toen deze steden onderdeel werden van territoriale staten, 

nam het aantal bovenlokale onderwerpen toe en was mondelinge en handgeschreven 

communicatie niet langer toereikend om een positie te claimen in het publieke debat. Vanuit de 

medialogica van de lokale gemeenschap gezien was dat het moment waarop het gedrukte 

medium een plaats begon te veroveren in het vroegmoderne medialandschap.70 In de 

Bourgondische Nederlanden gebeurde dat rond het midden van de zestiende eeuw, toen de 

centralisatiepolitiek en de geloofsvervolgingen van het Habsburgse regiem de steden dwongen 

tot een militair bondgenootschap, ondersteund door een nooit eerder vertoonde 

publiciteitscampagne.71 

Anders dan Harline stelde, was het ontstaan van de pamfletcultuur in de Republiek dus niet 

het gevolg van het ontbreken van een centraal staatsgezag, maar de voorzetting van een traditie 

van burgerlijk zelfbestuur en stedelijke opinievorming die in de Vlaamse en Brabantse steden 

al eerder tot opstanden had geleid. Dat deze niet slaagden en die van 1568 wel, kwam omdat 

deze keer ook de hoge adel onder leiding van Willem van Oranje en diens broer Lodewijk zich 

achter de opstandige steden schaarde en in 1565 aan de Spaanse landvoogdes Margaretha van 

Parma een smeekschrift aanbood, waarmee de eerder genoemde theorie van Zaret ook voor de 

Nederlanden wordt bevestigd.72 

                                                      
68 Daniel Bellingradt (2012) 201-240. 
69 Van Eijnatten 2014, 437-485, Briggs & Burke, 34-40, Bloemendal & Van Dixhoorn 2011, 11-14, Herman Pleij, Het 

gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam 2007, 16-53. 
70 Dit proces is voor Amsterdam geanalyseerd door Femke Deen. Zie: Deen 2012. 
71 Dat deze teksten zowel in het Nederlands, Frans, Duits als Latijn waren geschreven, bewijst dat het bereik dat de 

opstandelingen voor ogen stond, op dat moment nog het gehele Spaans-Habsburgse rijk omvatte. 
72 Israel 2001, 19-38. 
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Monica Stensland stelde dat de aandacht in de vaderlandse geschiedschrijving lange tijd 

vooral is uitgegaan naar de pamfletten van de opstandelingen. Daardoor kon de indruk ontstaan 

dat de Habsburgse machthebbers nauwelijks pogingen hebben ondernomen om de rebellen van 

repliek te dienen.73 Dat is volgens Stensland niet het geval, al was er wel een duidelijk verschil 

in mediagebruik. In feite konden de opstandelingen, na het stranden van hun smeekschrift en 

het mislukken van hun militaire operaties, alleen nog het pamflet inzetten om hun stem te laten 

horen, terwijl de Habsburgse vorst vooralsnog kon blijven beschikken over een veel groter 

arsenaal van media, zoals openbare afkondigingen en ceremonieel machtsvertoon. 

Pas toen de Nederlanden in handen van de opstandelingen dreigden te vallen, ontstond 

volgens Stensland ook aan Habsburgse zijde het besef dat de pamfletten van de opstandelingen 

het best met tegenpamfletten bestreden konden worden. Maar toen was het te laat en bleek dat 

de Spaanse koning de gewesten van de Republiek al had verloren, voordat hij in 1609 door de 

ondertekening van het Twaalfjarig Bestand zijn militaire nederlaag moest toegeven. Het 

mediagebruik van beide partijen laat volgens Stensland zien dat het pamflet vooral een favoriet 

medium was van partijen die zich politiek gezien gemarginaliseerd voelden. Dat gold niet alleen 

voor Willem van Oranje, maar later evenzeer voor het Habsburgse regiem. 

De Opstand leidde niet alleen tot het uiteenvallen van de Bourgondische staat, maar ook 

tot versplintering van de bij deze staat behorende publieke ruimte. De politieke strijd 

concentreerde zich in Holland, waar in juli 1572 in Dordrecht de afgevaardigden van een groot 

aantal steden – Amsterdam ontbrak – bijeenkwamen om hun steun aan de Opstand uit te 

spreken. Later sloten ook andere gewesten zich aan en ontstond een statenbond waarin de 

autonomie van de steden het politieke denken bleef bepalen, en Holland het gewest werd waar 

het publieke debat zich concentreerde. 

Op de relatie tussen staatsvorming en publieke meningsvorming in de Republiek kom ik 

later terug. Eerst geef ik een overzicht van de inzichten die het recente pamfletonderzoek in 

Nederland heeft opgeleverd. 

 

1.2 Het pamflet als gemist onderzoeksobject 

 

Als zelfstandig onderzoeksobject zijn pamfletten lange tijd stiefmoederlijk behandeld. Voor 

een belangrijk deel komt dat omdat zij geen duidelijke genre-kenmerken bezaten en meeliepen 

in de brede stroom goedkoop handelsdrukwerk dat de markt vanaf het einde van de zestiende 

eeuw overspoelde. Drukwerk dat over van alles en nog wat kon gaan, in formaat en omvang 

zeer kon verschillen, en afkomstig was van iedereen die iets bekend wilde maken en de 

drukkosten kon betalen of de kosten uit de verkoop van deze drukwerken hoopte terug te 

verdienen. 

Dat ook tijdgenoten zich bewust waren van het kameleontische karakter van deze goedkope 

handelsdrukwerken, blijkt uit de veelheid van namen die zij daarvoor gebruikten.74 Al naar 

gelang het te benoemen hoofdkenmerk konden deze betrekking hebben op het formaat (libel, 

                                                      
73 Monica Stensland, Habsburg Communication in the Dutch Revolt, Amsterdam 2012, 15-26, 155-160. Zie ook: F. Martinez 

Luna, Een ondraaglijk juk. Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609), 

Groningen 2016. 
74 Algemeen letterkundig lexicon (DBNL) vermeldt: vlugschrift, brochure, manifest, loopmare, vliegende bladen, plakkaat, 

ordonnantie, resolutie, instructie, sententie, octrooi, traktaat, twistschrift, blauwboekje, schimpschrift, schotschrift, 

smaadschrift, calumnie, paskwil, libel en praatje. 

http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00286.php
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02159.php
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01978.php
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_03114.php
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paskwil), kleur van de omslag (blauwboekje), verspreiding (vliegende bladen, vlugschriften, 

loopmare) en inhoud (genreaanduiding).75 Het woord pamflet hoorde daar in de zeventiende 

eeuw nog niet bij, althans niet in het Nederlandse taalgebied. Pamflet is een aan het Engels 

ontleend woord dat vanaf de negentiende eeuw door archivarissen in Nederland werd gebruikt 

als verzamelnaam voor alle bovengenoemde soorten goedkoop drukwerk.76 

De term is verwarrend, omdat het begrip pamflet in het hedendaagse taalgebruik is verengd 

tot politiek strijdschrift, terwijl de historische pamfletcollecties een veel ruimere sortering van 

genres omvatten.77 De betekenis in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (‘een gedrukt 

geschrift van geringe omvang, dat minder bladen bevat dan voor een boek nodig zijn, en dat als 

afzonderlijk werk, met of zonder papieren omslag, is uitgegeven’) benadert het karakter van de 

historische pamfletcollecties nog het dichtst, al is het aantal pagina’s evenmin een onomstreden 

selectiecriterium: sommige pamfletten benaderen in omvang het volume van een boek. 

Gelet op het zeer diverse karakter van deze collecties is het niet verwonderlijk dat een 

sluitende definitie van het begrip pamflet niet bestaat, al hebben velen wel geprobeerd deze te 

formuleren. Piet Verkruysse heeft getracht om in deze definities enige lijn te ontdekken, maar 

komt daarbij tot de conclusie ‘dat het begrip niet te definiëren is, of men het nu formeel of 

inhoudelijk benadert’.78 Het meest praktisch lijkt het om pamfletten in navolging van onder 

anderen Deen c.s. zonder verdere beperkingen te definiëren als gelegenheidsdrukwerk dat voor 

vele doeleinden kon worden ingezet, en verdere kwalificaties te laten afhangen van de manier 

waarop dit drukwerk in de vroegmoderne tijd werd gebruikt.79 

 

1.2.1 De drukker schrijft geschiedenis 

 

Mediawetenschappers hebben tot dusver weinig belangstelling getoond voor pamfletten. Huub 

Wijfjes constateerde nog recentelijk een groot gebrek aan mediahistorische studies die een 

gedegen empirische historische context geven van de mediatisering van de politieke cultuur.80 

                                                      
75 Libel en paskwil zijn beide verkleinwoorden. ‘Libel’ is afgeleid van het Latijnse libellum, een diminutief van liber. 

‘Paskwil’ is een afleiding van van Pasquino, een standbeeld in Rome waaraan door de plaatselijke bevolking hekelverzen 

werden bevestigd. In West-Europa kreeg het woord bekendheid door het vlugschrift Pasquillus exul dat een Duits humanist 

in 1518 publiceerde. 
76 Het woord pamflet werd in Engeland voor het eerst in de vijftiende eeuw gebruikt. Het is ontleend aan de naam van de 

hoofdpersoon Pamphilus in het twaalfde-eeuwse Latijnse liefdesgedicht Pamphilus seu de Amore. De tekst was zo populair 

dat het handschrift in vele talen werd vertaald en overal in Europa in druk verscheen: een uitgave in klein formaat (quarto), 

zonder kaft of met slappe kaft, de bladen niet in een band ingebonden, maar in de rug met een touwtje gehecht. 
77 Rutger de Graaf heeft erop gewezen dat het woord pamflet de betekenis van politiek strijdschrift pas in de loop van de 

negentiende eeuw heeft gekregen. Dagbladen namen toen de rol van het gelegenheidsdrukwerk over. Politieke groeperingen 

bleven het pamflet gebruiken voor het openbaar maken van politieke opinies die in de dagbladen geen of onvoldoende plaats 

kregen. Zie: Rutger de Graaf, Journalistiek in beweging. Veranderende berichtgeving in kranten en pamfletten, Amsterdam 

2010, 190. 
78 Piet Verkruysse, ‘Gedruckt in seghwaer, op de pars der lijdtsaemheyt. Boekwetenschap en pamfletliteratuur’, José de 

Kruif, Marijke Meijer Drees, Jerone Salman (eds.), Het lange leven van het pamflet. Boekhistorische, iconografische, 

literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900, Hilversum 2006, 31-43. Als voorbeeld noemt Verkruysse de 

ingewikkelde definitie die door D.J.H. ter Horst is gegeven in Bibliotheekleven 17 (1932) 8-30 en die in veel bijdragen aan de 

discussie terugkeert: ‘Een geschrift is vlugschrift indien het met de bedoeling bekend te maken, pamflet indien het met de 

bedoeling te getuigen, traktaat indien het met de bedoeling te onderwijzen, geschreven en uitgegeven werd, of indien het op 

een bepaald ogenblik met die bedoeling herdrukt werd of anderszins die rol vervulde, ongeacht de oorspronkelijke bedoeling 

van de auteur.’ 
79 Femke Deen, David Onnekink, Michel Reinders (eds.), Pamphlets and Politics in the Dutch Republic, Leiden/Boston 

2011, 11-12. 
80 H.B.M. Wijfjes, ‘Vorm of vent? Mediatisering in de politieke geschiedenis’, in: G. Voerman, D.J. Wolffram (eds.), 

Kossmann Instituut: benaderingen van de geschiedenis van politiek, Groningen 2006, 32-38. 
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Een gebrek dat volgens hem voor een groot deel te wijten is aan de overmatige aandacht die in 

de mediawetenschappen bestaat voor het institutionele aspect van media. 

Mediahistorici die onderzoek doen naar massacommunicatie, richten zich vaak vooral op 

de technische aspecten van communicatie en op bedrijven die zich met massacommunicatie 

bezighouden, in het bijzonder kranten, radio, televisie en filmindustrie. In deze benadering zijn 

alleen media na 1800 interessant, omdat deze dankzij de industriële revolutie een veel groter 

publiek konden bereiken. Daarbij zien de onderzoekers veelal over het hoofd dat de 

boekdrukkunst in de zestiende eeuw verhoudingsgewijs eenzelfde vergroting van het 

publieksbereik mogelijk maakte.81 

Door de nadruk te leggen op de boekdrukkunst als technologische vernieuwing kan 

bovendien de indruk ontstaan dat de inhoud van het drukwerk geen rol speelde bij de 

maatschappelijke veranderingen die de nieuwe techniek veroorzaakte.82 Ter verontschuldiging 

van de mediahistorici kan worden aangevoerd dat vroegmoderne kranten, die deze 

veranderingen bij uitstek zichtbaar hadden kunnen maken, zich voor 1800 voornamelijk 

concentreerden op berichtgeving over buitenlandse onderwerpen en niet op de openbare 

meningsvorming en het politiek debat in eigen land. Overigens had dit ook een reden kunnen 

zijn om zich juist wel met het pamflet bezig te houden, aangezien dit medium in de 

vroegmoderne tijd bij uitstek werd gebruikt om opinies openbaar te maken.83 

 

1.2.2 Het pamflet als grabbelton 

 

Ook historici hebben pamfletten lange tijd links laten liggen. Het was de oorspronkelijk als 

theoloog opgeleide kerkhistoricus W.P.C. Knuttel die als een van de eersten de betekenis van 

pamfletten voor de geschiedschrijving inzag. Als onderbibliothecaris van de Koninklijke 

Bibliotheek maakte hij zijn levenswerk van het samenstellen van een catalogus van de 32.000 

pamfletten die in het bezit waren van zijn archiefinstelling. Het eerste deel verscheen in 1889, 

het zevende en laatste in 1917.84 Het zal mede Knuttels inventarisatie zijn geweest die de 

Groningse hoogleraar geschiedenis P.J. Blok in 1897 in een artikel over de vrede van Munster 

deed spreken over de grote betekenis die pamfletten kunnen hebben voor ‘de kennis der 

stroomingen in de volksmeening’, al leidde zijn oproep niet tot verder onderzoek.85 

Historici worstelden in feite met hetzelfde dilemma als mediawetenschappers. De veelheid 

van onderwerpen, de variatie aan genres en stijlen en de afwisseling van serieuze onderwerpen 

met roddel en laster maakten pamfletten tot een moeilijk te definiëren onderzoeksobject. 

Bovendien was er in veel gevallen het bezwaar dat veel uitgaven geen schrijversnaam 

vermeldden. Hoe moest men opinies wegen en duiden, als niet duidelijk was van wie zij 

afkomstig waren? Vandaar dat Blok niet verder kwam dan ze als ‘volksmeningen’ te 

beschouwen, voor historici hoogstens interessant als bron ter verklaring van andere historische 

                                                      
81 Harms 2010, 14-15. 
82 E. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern 

Europe, Cambridge 1979; M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy, Toronto 1962. Zie ook: Eijnatten 2014, 351-354. 
83 Harms 2010, 25. 
84 W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (herdruk), Utrecht 

1978. De collectie is bekend onder de naam Knuttelcollectie en digitaal toegankelijk via de KB-website Dutch Pamphlets 

Online. 
85 P.J. Blok, De Nederlandsche vlugschriften over de vredesonderhandelingen te Munster, 1643-1648, in: Verslagen en 

Mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen 4e reeks, 1 (1897), 292-336. 
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verschijnselen.86 Of als grabbelton van citaten en anekdotes ter verlevendiging van 

andersoortige teksten. 

Maar ook als de afzender wel bekend was, wisten historici hun houding ten opzichte van 

het pamflet moeilijk te bepalen. Pamfletten werden meestal beschouwd als 

propagandageschriften die een gekleurd beeld van de werkelijkheid gaven en om die reden 

onbruikbaar waren als historische bron. P.A.M. Geurts was een van de eersten die onderzoek 

deed naar pamfletten als historische documenten. Hij bracht de geschiedenis van de 

Nederlandse Opstand tussen 1566 en 1584 in kaart aan de hand van ruim 160 pamfletten.87 

Maar ook voor hem waren de pamfletten vooral ‘propagandistische’ drukwerken waarvan niet 

duidelijk was in hoeverre hun voorstelling van zaken correspondeerde met de ‘objectieve 

werkelijkheid’ dan wel alleen ‘in de fantasie van de pamflettisten’ bestond.88 

De term propaganda in de betekenis van publieksmisleiding wordt niet alleen door Geurts, 

maar ook door andere onderzoekers gebruikt om pamfletten te karakteriseren. Om elk 

misverstand uit te sluiten heeft Raymond voorgesteld om het woord propaganda in relatie tot 

vroegmoderne politieke pamfletten maar helemaal niet meer te gebruiken.89 Een andere reden 

is volgens hem dat de tijdgenoten het woord propaganda in de betekenis van misleiding 

helemaal niet kenden. Onderzoekers die de term toch blijven gebruiken, lopen daardoor het 

risico om anachronistische concepten te introduceren. 

In de betekenis van publieksmisleiding is het woord propaganda volgens Raymond vooral 

in zwang gekomen in de twintigste eeuw, toen massamedia volgens sommigen uit winstbejag 

hun lezers een vertekend beeld van de werkelijkheid gingen voorschotelen en totalitaire staten 

de informatievoorziening monopoliseerden.90 Van dat alles is volgens Raymond in de 

vroegmoderne pamfletoorlogen geen sprake. Pamfletten, ook als deze door overheden of 

oppositiegroepen werden uitgegeven, hadden in de eerste plaats tot doel om het publiek te 

overtuigen, niet om winst te maken met leugens en halve waarheden. Van het monopoliseren 

van de informatievoorziening door de staat kon volgens Raymond geen sprake zijn, omdat een 

vroegmoderne staat deze macht eenvoudig niet bezat en een omstreden standpunt door een 

tegenpartij altijd kon worden weerlegd. Zeker in een staat als de Republiek waarin van een 

alomtegenwoordig controlerend staatsgezag geen sprake was. 

Ook het feit dat het overtuigen van het publiek gebeurde met behulp van retorische 

middelen, is volgens Raymond geen reden om pamfletten als publieksmisleiding af te doen. In 

hun pamfletten schreven politieke woordvoerders op hoe zij door het publiek gezien wilden 

worden, en schetsten zij een beeld van hun tegenstanders waarin dezen zich doorgaans niet 

herkenden. Omgekeerd deed de tegenpartij hetzelfde. De wijze waarop strijdende partijen de 

taal gebruikten om met zelfbeelden en vijandbeelden het publiek te overtuigen, was volgens 

                                                      
86 De Kruif 2006, 19. 
87 P.A.M. Geurts, De Nederlandse Opstand in de pamfletten, Nijmegen 1956. 
88 Geurts, 157. 
89 Joad Raymond 2005. Zie ook Stensland 2012, 25-26. 
90 Raymond 2005, 11. Van nieuwsmedia werd verondersteld dat zij door hun selectieve nieuwsaanbod het kritisch vermogen 

van het publiek welbewust ondergroeven met als enige doel om hun winstmarges te maximaliseren. Van totalitaire staten 

werd aangenomen dat zij de informatievoorziening zo manipuleerden dat zij in staat waren hun onderdanen een vertekend 

beeld van de werkelijkheid op te dringen. Voor Habermas was de opkomst van commerciële massamedia zelfs aanleiding om 

de kwaliteit van het door deze media gepresenteerde publieke debat in twijfel te trekken. Zie: J. Ellul, The Technological 

Society, New York 1964. 
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Raymond geen strategie om het publiek te misleiden, maar een onderdeel van hun politieke 

boodschap.91 

 

1.2.3 Laat ontdekte taalkunst 

 

Ook in het literair-historisch onderzoek zijn pamfletten lange tijd veronachtzaamd. Voor 

literatuurhistorici behoorden ze tot het soort handelsdrukwerk dat vanaf de zestiende eeuw op 

de markt kwam en vanwege zijn goedkope uitvoering en vermeend triviale inhoud buiten de 

literaire canon viel, ook al vond een deel van deze teksten wel degelijk zijn oorsprong in de 

wereld van geletterden en geleerden.92 

Niettemin waren er ook onder literatuurhistorici pioniers zoals de Gentse hoogleraar Paul 

Frédérique die in 1907 een bloemlezing van prozateksten en gedichten uit pamfletten 

samenstelde die volgens hem de kwalificatie literair zeker verdienden.93 Dat deze teksten in de 

literatuurgeschiedenis nooit een plaats hadden gekregen, kwam volgens hem vooral omdat er 

nooit naar was gezocht. Pas na de Tweede Wereldoorlog kregen literatuurhistorici, op het spoor 

gezet door de Franse historicus Robert Mandrou, meer belangstelling voor dit soort teksten. 

Eerst in Engeland en Duitsland, maar vanaf de jaren tachtig ook in Nederland.94 

Ook literatuurwetenschappers werden met hetzelfde probleem geconfronteerd als 

mediawetenschappers en geschiedkundigen: de onbepaaldheid van het pamflet als 

onderzoeksobject. De meeste pamfletten bestonden bovendien uit prozateksten, een genre dat 

als literaire kunstvorm tot het einde van de achttiende eeuw nauwelijks meetelde.95 Daar kwam 

bij dat de meeste pamfletten direct verband hielden met actuele conflicten. Waren deze 

opgelost, dan verloren deze pamfletten snel hun nieuwswaarde en daarmee ook de 

belangstelling van het publiek. 

In het algemeen kan worden gesteld dat opiniërende en actualiteitgebonden prozateksten 

zelden de literaire canon haalden, omdat hun veelal anekdotische karakter zich moeilijk 

verdraagt met moderne opvattingen over het universalistische karakter van literatuur.96 Voor de 

vroegmoderne periode gold dat overigens niet. Zo wijzen Jan Bloemendal en Arjan van 

Dixhoorn erop dat het onderscheid tussen literaire en niet-literaire teksten in de vroegmoderne 

tijd niet bestond.97 Het concept van de schone letteren steunde destijds vooral op de kunst van 

de welsprekendheid, dat wil zeggen: leer van de klassieke retorica die aan het einde van de 

                                                      
91 Raymond 2005, 12-13. Raymond verwijst hierbij naar het werk van Q. Skinner en J.G.A. Pocock die eerder dit verband 

tussen taal en politiek denken hebben gelegd. Skinner benadrukte dat het historisch onderzoek naar politieke ideevorming 

zich behoort te richten op het contemporaine historische vocabulaire als zijnde het gereedschap waarin politici hun politieke 

ideeën en argumenten tot uitdrukking brengen. 
92 Jeroen Salman, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw, Zutphen 1999, 22. 
93 De Kruif 2006, 19. 
94 Jeroen Salman, ‘De erfenis van Mandrou. Populair drukwerk als bron voor mentaliteitsgeschiedenis’, in: Jaarboek voor 

Nederlandse boekgeschiedenis, jaargang 2 (1995), 175-186. Zie verder De Kruif 2006, 22-28. 
95 Lia van Gemert, ‘Het buitenbeentje’, in: De Groene Amsterdammer, 130 (1), 38-42. 
96 Dat wil niet zeggen dat teksten die wel de literaire canon haalden (zoals veel rederijkersliteratuur en het zeventiende-

eeuwse renaissance-toneel) geen kritische maatschappelijke inslag konden hebben. Zie: Herman Pleij, Het gevleugelde 

woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam 2007; K. Porteman, Mieke B. Smits-Veldt, Een 

nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam 2008; Inger Leemans, 

Gert-Jan Johannes, Worm en donder, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Republiek, Amsterdam 

2013. 
97 Bloemendal 2011, 5-11. 
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Middeleeuwen in zwang kwam, en die ik om die reden ook zal gebruiken als sleutel bij de 

interpretatie van het Overijsselse corpus.98 

 

1.3 Het pamflet als onderzoeksobject 

 

Aan het begin van het moderne pamfletonderzoek in Nederland staat de eerdergenoemde studie 

die Harline in 1987 publiceerde. Zijn onderzoek was baanbrekend, omdat hij de eerste was die 

het pamflet als een zelfstandig onderzoeksobject behandelde en zich niet alleen richtte op 

inhoud en vorm, maar ook op aspecten als functie, productie, distributie en censuur.99 Door niet 

de inhoud maar de verschijning van het pamflet zelf als historisch relevante gebeurtenis te 

typeren, heeft Harline het onderzoek in Nederland een nieuwe impuls gegeven.100 

Een enkele uitzondering daargelaten, hebben de meeste tot dusver gepubliceerde 

pamfletstudies betrekking op vier grote politieke conflicten in het gewest Holland, hetgeen 

gezien de herkomst van de beschikbare bronnen niet verwonderlijk is: de meeste pamfletten 

zijn gedrukt in Holland, met drukkers in Amsterdam en Den Haag als belangrijkste 

leveranciers.101 Holland is tevens de publieke ruimte die in de pamfletten het vaakst wordt 

opgeroepen. Niet alleen de afzenders zijn in de meeste gevallen Hollandse overheden en 

overheidspersonen, ook de overheidsinstellingen die worden bekritiseerd, zijn Hollands of in 

Holland gevestigd: Staten van Holland, de Staten-Generaal en de stadhouder.102 

Alle vier genoemde conflicten hebben betrekking op de staatsvorming in de Republiek en 

Holland. In het eerste conflict (1566-1578) stond Amsterdam tegenover stadhouder Willem I 

en de andere Hollandse steden, verenigd in de Staten van Holland. Inzet van de strijd was de 

aansluiting van Amsterdam bij de Opstand. In het tweede conflict (1615-1619) botsten de 

Hollandse steden met elkaar in het geloofsconflict tussen remonstranten en 

contraremonstranten. Het derde conflict (1650) betrof een meningsverschil tussen de Staten van 

Holland en stadhouder Willem II over de sterkte van het Staatse leger. In het vierde conflict 

(1672) ging het om oproeren van burgers in Hollandse steden die hun stadsbesturen 

verantwoordelijk hielden voor de verwaarlozing van de landsverdediging. 

 

1.3.1 Drie richtingen 

 

De pamfletstudies die na Harline zijn verschenen, zijn grofweg in drie groepen onder te 

verdelen: literair-historische, mediahistorische en politiek-historische studies.103 

                                                      
98 Zie hoofdstuk 2. 
99 Harline 1987. 
100 Voor Engelse pamfletten heeft Joad Raymond hetzelfde gedaan. Zie J. Raymond, Pamphlets and Pamphleteering in Early 

Modern Britain, Cambridge 2003. 
101 Dat beeld wordt bevestigd door Harms die voor de pamfletten uit de periode van de Bestandstwisten uitzocht welke 

drukkers hierbij betrokken waren. Harms baseerde zijn berekening op P. Dijstelberge, De beer is los! Ursicula: een database 

van typografisch materiaal uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw als instrument voor het identificeren van drukken, 

Amsterdam 2007. Van de in totaal 660 pamfletten die in deze periode verschenen, hadden er 496 (75%) betrekking op het 

conflict.101 Daarvan vermeldden 259 pamfletten (52%) de naam van een bekende drukker op het titelblad, de overige 

verschenen anoniem. Van de bekende drukkers was 86 % gevestigd in Holland, waarvan 37% in Amsterdam en 16,1% in 

Den Haag. Van de anoniem uitgegeven pamfletten werden volgens Harms de meeste (60%) in Amsterdam geproduceerd. 
102 Harline 1987, 36, 119. 
103 Ook binnen de boekwetenschap heeft het pamflet pas laat aandacht gekregen, hetgeen zeker te maken heeft met het feit 

dat boekwetenschap een tamelijk jonge academische studierichting is die pas in 1954 haar eerste (bijzondere) leerstoel kreeg 

aan de universiteit van Amsterdam. De focus van de Nederlandse boekhistorici was in eerste instantie vooral gericht op het 
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Literatuurhistorici waren de eersten die het pamfletonderzoek-nieuwe-stijl ter hand namen. De 

aanzet werd gegeven door Marijke Meijer Drees met haar in 2001 gestarte project Literatuur 

met effect: Nederlandse pamfletten (ca. 1600-1750) dat uitmondde in de congresbundel Het 

lange leven van het pamflet.104 

De dissertaties van Joost Vrieler en Clazina Dingemanse maken deel uit van de literair-

historische onderzoekstraditie.105 Vrieler onderzocht de functie van drie poëtische genres 

(sonnetten, liederen en echolyriek) die regelmatig in politieke pamfletten voorkomen en 

concludeerde dat het gebruik van deze genres in de loop van de zeventiende eeuw toenam. 

Dingemanse onderzocht de literaire opbouw van een veertigtal dialoogpamfletten uit de periode 

1600-1750 en analyseerde met welke retorische kunstgrepen de auteurs hun boodschap aan de 

man brachten. Beide studies maken duidelijk dat naast de bekende genres zoals proclamatie, 

keur, ordonnantie, petitie, doleantie en remonstrantie steeds vaker ook literaire genres werden 

ingezet in de publieke opinievorming. 

Van de mediahistorische studies zijn voor mijn onderzoek met name de dissertaties van 

Michel Reinders, Roeland Harms en Femke Deen relevant.106 Deen analyseerde de interactie 

tussen de verschillende vormen van mediagebruik in Amsterdam in de periode 1566-1578. Dat 

was de tijd waarin Amsterdam als enige stad in Holland de Spaanse koning trouw bleef, 

ondanks toenemende druk vanuit de eigen burgerij, andere overheden en protestantse ballingen. 

Haar onderzoek maakt duidelijk hoe groot het aandeel van de Amsterdamse burgerij was in het 

publieke debat dat aan de overgang van Amsterdam naar de Opstand voorafging. De lokale 

opinievorming leidde tot een machtsovername waarin geen druppel bloed vloeide en lokale 

schutterijen het omstreden stadsbestuur uit de stad verjoegen. 

Drukwerken speelden volgens Deen in deze lokale publieke opinievorming slechts een 

ondergeschikte rol. Voor zover de woordvoerders van de opstandelingen gebruikmaakten van 

teksten, waren deze in de meeste gevallen met de hand geschreven. De keuze voor 

handgeschreven teksten werd primair ingegeven door praktische overwegingen: met een 

handgeschreven tekst kon de lokale bevolking snel en goedkoop worden bereikt. Bovendien 

liepen opstellers van handgeschreven teksten minder risico om betrapt te worden en konden 

handschriftelijke boodschappen gemakkelijker worden afgestemd op de lokale markt. 

Roeland Harms constateerde dat de pieken in de pamfletproductie in de zeventiende eeuw 

samenvielen met politieke crisismomenten in Holland en analyseerde in hoeverre functie, vorm 

en inhoud van de pamfletten veranderden onder invloed van de interactie tussen politici, auteurs 

en uitgevers. Harms’ onderzoek is in feite een bevestiging van Harline’s conclusie dat de 

publieke opinievorming over politieke kwesties in de zeventiende eeuw door overheden en 

overheidspersonen op gang werd gebracht: zij traden het vaakst op als opdrachtgever. 

                                                      
bijzondere en zeldzame boek en niet zozeer op het goedkope massadrukwerk. Voor kunsthistorici blijven pamfletten een 

marginaal onderzoeksgebied, omdat deze uitgaven weinig grafische kunst bevatten. Klaas van der Hoek, ‘Paul Hoftijzer over 

de Nederlandse boekwetenschap: ‘Het is een trendy vak geworden’’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 21 (2003), 

26-30. 
104 De Kruif 2006. 
105 Joost Vrieler, Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse pamfletten, Hilversum 2007; Clazina 

Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750), 

Hilversum 2008. 
106 Michel Reinders, Printed Pandemonium. The Power of the Public and the Market for Popular Political Publications in 

the Early Modern Dutch Republic, Rotterdam 2008; Harms 2010; Deen 2012. 
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Evenals Vrieler constateerde Harms in de loop van de zeventiende eeuw een toenemend 

gebruik van literaire genres. Volgens hem deed zich in de loop van elk conflict een omslagpunt 

voor waarop het aandeel van het overheidsdrukwerk afnam en de hoeveelheid literaire 

pamfletten toenam. Het initiatief voor deze literaire pamfletten lag volgens hem meestal bij 

boekverkopers/uitgevers die van het politieke rumoer een graantje wilden meepikken, nadat 

politici de kwestie met hun overheidsdrukwerken hadden geagendeerd. Het toenemend gebruik 

van literaire genres beschouwde hij als een gevolg van de toenemende commercialisering van 

de mediamarkt.107 

Michel Reinders, die het gebruik van pamfletten in het Rampjaar 1672 onderzocht, 

concludeerde dat pamfletten een belangrijke rol speelden bij de opschaling van de politieke 

onrust in Holland. De algemene volkswoede jegens de regenten greep in dat jaar zo snel om 

zich heen dat deze onlustgevoelens wel tot uitbarsting moesten komen. Lokale regenten werden 

verantwoordelijk gehouden voor de militaire nederlaag. De volkswoede vond een uitlaatklep in 

lokale oproeren die overal hetzelfde doel hadden: het afzetten van het stadsbestuur, de enige 

overheid die burgers ter verantwoording konden roepen voor de door hen geconstateerde 

gebreken in de landsverdediging. 

De acties van de burgers werden volgens Reinders aangejaagd door drukkers die in de 

collectieve verontwaardiging een interessante afzetmarkt zagen. Het gevolg was een explosie 

van drukwerk waartoe ook de lokale petities behoorden waarin burgers het aftreden van hun 

stadsbestuur eisten. Nieuw was volgens Reinders dat deze petities in druk verschenen.108 

Daardoor kwamen zij onder ogen van burgers in andere steden waar zich vervolgens hetzelfde 

scenario voordeed. Zo ontstond in Holland een kettingreactie van stedelijke protesten waarin 

men volgens Reinders het begin van een bovenlokale politieke beweging zou kunnen zien. 

Naast de bovengenoemde studies noem ik nog de dissertaties van Ingmar Vroomen en Hans 

de Jong die ik tot de politiek-historische pamfletstudies reken.109 Anders dan in de traditionele 

geschiedschrijving gebruikten deze auteurs het pamflet niet als hulpbron bij de reconstructie 

van politieke gebeurtenissen, maar als primaire bron voor de bestudering van politieke 

vocabulaires en politiek denken. Op de inhoud van hun onderzoeken kom ik later terug.110 

 

1.3.2 Model Holland: de stadsarena 

 

                                                      
107 Dat uitgevers om commerciële redenen een voorkeur zullen hebben gehad voor een aantrekkelijke literaire vormgeving 

van hun pamfletten, is een verdedigbaar standpunt. Dat betekent niet dat overheden die een pamflet uitgaven, geen aandacht 

hadden voor de literaire vormgeving. Hoeveel pamfletten de uitgevers voor eigen rekening en risico uitgaven, is niet te 

bepalen. Voor anonieme pamfletten kan het initiatief hoe dan ook moeilijk bij de drukker hebben gelegen: anonimiteit is 

moeilijk verenigbaar met marktbewerking en winstoogmerk. Het onderzoek van Harms lijkt erop te wijzen dat uitgevers 

vooral actief werden als de kust veilig was, dat wil zeggen: nadat de politieke strijd ten gunste van de ene of de andere partij 

was beslecht. Zowel na de overwinning van de contraremonstranten in 1618 als na de zege van de oranjegezinden in 1672 is 

er een stijging van het aantal pamfletuitgaven te constateren waarin de overwinnaars lof wordt toegezwaaid en de verliezers 

hoon ten deel valt. 
108 Anders dan in de Republiek waren gedrukte petities in Engeland vanaf 1640 een normaal verschijnsel. Daar was niet het 

stadsbestuur de hoogste overheid, maar vorst en parlement. Doordat deze petities aan de centrale overheid werden gericht, 

hadden zij een groter bereik en bevorderden zij bovenlokale partijvorming: hoe meer sympathisanten een petitie tekenden, 

hoe groter de politieke druk die kon worden uitgeoefend. De schaal waarop dit publieke debat werd gevoerd, maakte het 

gebruik van de drukpers noodzakelijk. 
109 Hans de Jong, De traditie en het verlichte denken. Politieke theorie, de burger en het publieke debat in de Republiek 

(1650-1704), Utrecht 2012. Ingmar Vroomen, Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse 

pamfletten, 1618-1672, Rotterdam 2012. 
110 Zie hoofdstuk 1.4.1 en 1.4.2.  
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Op basis van bovengenoemde studies laat zich voor het gewest Holland een model van openbare 

meningsvorming formuleren dat ik als uitgangspunt voor mijn onderzoek in Overijssel wil 

gebruiken. Daarin is de vroegmoderne ommuurde stad de belangrijkste arena van openbare 

meningsvorming met het gesproken en handgeschreven woord als belangrijkste medium. De 

alomtegenwoordigheid van de stad als fysieke publieke ruimte, met haar veelheid van 

netwerken en media, genereerde een maximaal publieksbereik. Wat in de stad speelde en werd 

rondverteld, kreeg iedereen op enig moment wel te horen, en wie wilde kon zelf ook zijn mondje 

roeren. 

Formele sprekersrollen in het stedelijke publieke debat waren er voor het stadsbestuur, voor 

de inwoners met burgerrecht en voor de stedelijke corporaties. Daarnaast konden alle 

ingezetenen als informele woordvoerders optreden: zegsman van straatpraat, waar of niet, kon 

iedereen zijn. De dagelijkse contacten tussen de inwoners vormden het permanent beschikbare 

distributienetwerk van nieuws en opinies die in de stad circuleerden. De verificatie daarvan was 

het grootste probleem, zeker als de nieuwsbron zich buiten de stad bevond en het nieuws met 

het reizigersverkeer de stad was binnengekomen. 

Gedrukte communicatie speelde in de vroegmoderne stedelijke opinievorming 

aanvankelijk een ondergeschikte rol. Zolang de steden niet te groot waren, konden 

stadsbesturen volstaan met het afkondigen van resoluties, ordonnanties, keuren en ander nieuws 

vanaf het stadhuis en het ophangen van handgeschreven kopieën op openbare plaatsen. Burgers 

dienden hun verzoekschriften aan het stadsbestuur in handgeschreven vorm in, al dan niet onder 

gelijktijdige verspreiding van kopieën onder de inwoners van de stad. 

Gedrukte politieke teksten die in de stad circuleerden, waren meestal afkomstig van 

afzenders buiten de stad en gericht op een breder publiek dan alleen de stedelijke gemeenschap. 

Eenmaal aangekomen in de stad van bestemming werden deze gedrukte teksten, als zij 

nieuwswaarde hadden, met de hand gekopieerd om ze een grotere bekendheid te geven. Ook 

handgeschreven teksten van buiten de eigen stad konden op die manier onder de lokale 

bevolking worden verspreid. Het omgekeerde kwam ook voor: handgeschreven petities uit de 

eigen stad die voor de inwoners van andere steden nieuwswaarde hadden, konden elders in 

omloop worden gebracht, in druk of in handschrift. 

De lokale publieke opinie had buiten de eigen stad vooral nieuwswaarde als het 

geagendeerde onderwerp een kwestie betrof die ook anderen in het gewest raakte. Dat gold 

zeker in steden met een stem in het landsbestuur, wat in Holland voor achttien steden het geval 

was. Als een stad in het landsbestuur was vertegenwoordigd, kon de stedelijke publieke opinie 

ook burgers in andere steden raken en de uitkomst van een gewestelijk debat beïnvloeden, zoals 

tijdens de Bestandstwisten het geval was. De gewestelijke opiniestrijd die toen uitbrak, had 

onmiskenbaar het karakter van een stedenstrijd waarin het landsbestuur uiteenviel in twee 

rivaliserende stedengroepen van remonstrantse en contra-remonstrantse signatuur. 

De gewestelijke publieke arena verschilde fundamenteel van de stedelijke doordat zij als 

publieke ruimte een vrijblijvender en vluchtiger karakter bezat. Familiebezoeken, 

handelscontacten, regentenoverleg, kerkelijke vergaderingen en reizigersverkeer genereerden 

weliswaar een bovenlokale geruchtenstroom van nieuws en opinies, maar deze stroom was in 

het algemeen te ongeregeld en diffuus om als basis voor een collectieve politieke agenda te 

dienen. De zeventiende-eeuwse praatjespamfletten, met hun veelal terloopse ontmoetingen in 
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herbergen en op trekschuiten, geven een indruk van de vluchtigheid van deze publieke 

gesprekssituaties.111 

Daar komt bij dat burgers politiek gezien in de gewestelijke arena weinig te zoeken hadden. 

Het stadsbestuur was de enige overheid waarmee zij publiekrechtelijk gezien te maken hadden, 

aangezien de stedelijke constituties de grondslag vormden van hun juridische status. Ook 

wanneer hun eisen betrekking hadden op bovenlokale kwesties, konden burgers deze alleen 

ingewilligd krijgen via hun stadsbestuur.112 Voor de openbare meningsvorming had deze 

rolverdeling tot gevolg dat in het gewestelijke debat vooral overheden tegenover overheden 

stonden. Formele woordvoeringsrollen waren er voor de landsregering, de stadhouder, de 

stadsbesturen en corporaties zoals de ridderschap. Dat wil niet zeggen dat burgers monddood 

waren, maar zij misten als rechtspersoon een titel om buiten hun eigen stad een formele 

woordvoeringsrol op te eisen, uitzonderingen daargelaten.113 

In hoeverre er in de zeventiende eeuw in de Republiek sprake was van een publiek debat 

dat de grenzen van de gewesten oversteeg, is op basis van eerdergenoemde studies moeilijker 

te bepalen. Voor de Unie gold wat dat betreft hetzelfde als voor de gewesten: de formele en 

informele mondelinge contacten tussen de gewesten waren te diffuus en ongeregeld om een 

gemeenschappelijke agenda van politieke kwesties te doen ontstaan, uitzonderingen zoals de 

Opstand en het Rampjaar daargelaten. Tot pamfletoorlogen waarin gewesten tegenover 

gewesten kwamen te staan, heeft deze informele opinievorming in de zeventiende eeuw in elk 

geval niet geleid.114 

Dat niet wil zeggen dat er in een gewest van de Republiek geen gelegenheidsdrukwerk uit 

andere gewesten circuleerde, al dan niet door reizigers naar huis meegenomen of via 

boekverkopers verspreid. In veel gevallen zal het daarbij zijn gegaan om pamfletten uit Holland, 

waar de meeste uitgevers waren gevestigd. Soms konden deze pamfletten zelfs een hoge 

nieuwswaarde hebben, zoals de Hollandse pamfletten die de Franeker hoogleraar Huber in 1672 

voorbij zag komen.115 Als ‘buitenlands’ nieuws zullen deze pamfletten voor de lezers in andere 

gewesten zeker informatief zijn geweest, maar niet urgent genoeg om ter plaatse een publiek 

debat te agenderen, laat staan een oproer. 

Staatkundig gezien was daartoe ook geen noodzaak. De gewesten van de Republiek waren 

baas over hun eigen politieke agenda’s. Aan de Staten-Generaal waren alleen de buitenlandse 

politiek en de landsverdediging opgedragen. In conflictsituaties in gewesten of tussen gewesten 

konden zij hoogstens bemiddelen, maar alleen als de strijdende partijen daarom zelf verzochten. 

                                                      
111 Dingemanse 2008, 340-341. 
112 H.F.K. van Nierop, ‘Popular Participation in the Dutch Republic’, in: Peter Blickle (ed.), Resistance, Representation, and 

Community, Oxford 1997, 272-290; Vroomen 2012, 246-247. 
113 De door Reinders beschreven Hollandse pamfletoorlog uit het Rampjaar is zo’n uitzondering. Burgers grepen toen de 

inval van de buitenlandse troepen aan om af te rekenen met hun stadsbesturen. Volgens Reinders kan daarin het begin van 

een bovenlokale protestbeweging worden gezien. Vroomen betwijfelt dat en stelt dat de opstand van 1672 eerder een 

optelsom was van stedelijke protesten, waarbij de indieners van de petities elkaars gedrag kopieerden. Anders dan gewoonlijk 

verschenen de petities niet alleen in handgeschreven vorm maar ook in druk, waardoor zij een regionaal bereik kregen. Zie 

verder: Vroomen 2012, 246-247. 
114 Dat wil niet zeggen dat de openbare mening in het ene gewest de publieke opinievorming in het andere niet kon 

beïnvloeden. In 1673 verschijnen in Overijssel voor het eerst pamfletten die reageren op de publieke opinie in Holland. 

Daaruit blijkt alleen dat deze Hollandse publieke opinie in Overijssel bekend was en dat sommige woordvoerende partijen 

zich daartegen te weer stelden. Tot een echte publieke opiniestrijd tussen deze gewesten leidde dat niet. Zie verder hoofdstuk 

7. 
115 Zie hoofdstuk 1.1.4. 
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Een formele bevoegdheid om als scheidsrechter op te treden hadden de Staten-Generaal niet.116 

Zij konden alleen interveniëren als een gewest niet aan zijn financiële verplichtingen voldeed, 

maar ook dan werd de kwestie zelden hoog opgespeeld, omdat parate executie bij wanbetaling 

in de meeste gevallen tot het faillissement van de wanbetaler zou leiden en de continuïteit van 

de Republiek in gevaar kwam. 

In hoeverre het hierboven genoemde en op Holland gebaseerde model van publieke 

opinievorming ook voor Overijssel geldt, zal uit mijn onderzoek moeten blijken.117 Zeker is dat 

de inrichting van het openbaar bestuur in Overijssel op tal van punten afweek van Holland. Zo 

had de adel in Overijssel een veel sterkere stem in het landsbestuur dan in Holland, ontbraken 

centrale ambtelijke instellingen als een Hof van Justitie en een Rekenkamer, en benoemden de 

steden hun eigen bestuurders. De vraag is in hoeverre deze verschillen terug te vinden zijn in 

de dynamiek van het publieke debat.118 

 

1.3.3 Publiek debat en dwangmiddelen 

 

Het publieke debat in Holland had een keerzijde die in de pamfletstudies naar mijn mening 

onvoldoende aandacht heeft gekregen. De indruk wordt nogal eens gewekt, onder anderen door 

Willem Frijhoff en Marijke Spies, dat in het publieke debat ‘iedereen welkom was, alles 

bespreekbaar bleef, en geen opinie het op voorhand gewonnen had’.119 Dat beeld is voor het 

politieke debat zeker te rooskleurig. Dat iedereen die dat wilde en de drukkosten kon betalen, 

een pamflet in omloop kon brengen, is zeker waar. Maar dat is iets anders dan te stellen dat 

‘deze bij uitstek culturele wijze van meningsvorming maar zelden tot consequenties van sociale 

aard leidde’.120 

In deze voorstelling van zaken blijft buiten beschouwing dat een publiek debat voor 

regenten een groot afbreukrisico kon inhouden, zeker in de zeventiende eeuw, toen de politieke 

cultuur mede door het gebruik van het pamflet geleidelijk begon te veranderen. Soms konden 

de gemoederen zo hoog oplopen dat een regent voor zijn leven moest vrezen, zoals de 

gebroeders De Witt in 1672 ondervonden. Niet altijd liep het zo treurig af, maar dat laat onverlet 

dat met name de stedelijke regenten in conflictperiodes grote persoonlijke risico’s konden 

lopen, zoals in Amsterdam tijdens de Alteratie, en in Holland tijdens de Bestandstwisten en het 

Rampjaar wel is gebleken, om de bekendste voorbeelden te noemen. 

Stedelijke oproeren waren als politiek verschijnsel, ook voor de tijdgenoten, zo 

karakteristiek voor de Republiek dat de boekhandelaren Conradi en Van der Plaats daarvan in 

1787 een overzicht van twaalf (!) delen konden samenstellen onder de titel De beroerten in de 

                                                      
116 H.P.M. Thomassen, Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796, Amsterdam 2009, 140. 
117 Zie ook: S. Groenveld, Regeren in de Republiek. Bestuurspraktijken in de 17e-eeuwse Noordelijke Nederlanden: terugblik 

en perspectief, Leiden 2006. 
118 Zo speelde de adel in Overijssel een veel belangrijker rol in het landsbestuur dan in Holland: de ridderschap bracht in de 

Staten van Overijssel de helft van de stemmen uit. Een ander verschil betreft de positie van de stadhouder die, anders dan in 

Holland, geen invloed had op de benoeming van de Overijsselse stadsbesturen. De magistraat in Deventer, Kampen en 

Zwolle werd jaarlijks gekozen door de meenten, bestaande uit afgevaardigden die optraden als volksvertegenwoordiging. De 

meente had een beslissende stem bij alle belangrijke politieke besluiten en de vaststelling van de begroting. Voor de 

betekenis van de meente in de stedelijke politiek: zie Strengs dissertatie over de stadsrepubliek Zwolle (Streng 1997). Zie 

verder hoofdstuk 3. 
119 Willem Frijhoff, Marijke Spies, 1650. Bevochten Eendracht, Den Haag 1999, 224. 
120 Frijhoff, Spies 1999, 224. 
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Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tijd.121 Rudolf Dekker, 

die deze lokale oproeren voor Holland heeft onderzocht, stelde vast dat zij in de historiografie 

weinig aandacht hebben gekregen, omdat de meeste maar kort duurden en de gewelddadigheid 

ervan in het algemeen meeviel.122 

Een vast patroon in de stedelijke oproeren kon Dekker niet ontdekken, evenmin in de 

samenstelling van de protesterende menigten. De tegenstellingen liepen soms door alle lagen 

van de lokale samenleving heen. Hij pleit ervoor om deze stedelijke oproeren niet te 

beschouwen als ordeverstoringen, maar als een vorm van politieke actie waarbij de 

protesterende burgers tijdelijk op de stoel van de overheid gingen zitten, indien zij hun belangen 

door het stadsbestuur onvoldoende gediend achtten. 

Reputatieschade was nog het minste kwaad dat de stadsregenten kon overkomen. Als de 

opstandige burgers de steun kregen van de plaatselijke schutterij, konden de stedelijke regenten 

niet veel anders meer doen dan waardgelders inhuren om de orde te herstellen. Meestal was het 

kwaad dan al geschied en stond er binnen de kortste keren een gezantschap van de Staten-

Generaal onder leiding van de stadhouder voor de stadspoort om op verzoek van het 

stadsbestuur of de lokale oppositie te bemiddelen. Het arsenaal van dwangmiddelen dat tegen 

stadsregenten kon worden ingezet, varieerde van wetsverzetting tot gevangenneming, 

verbanning, verbeurdverklaring van goederen, molestatie, huisplundering of erger. 

Wat de stedelijke regenten extra kwetsbaar maakte, was hun dubbele loyaliteit: zij waren 

magistraat en volksvertegenwoordiger tegelijk. Magistraat waren zij in hun eigen stad waar zij 

als rechtvaardige huisvaders de eenheid en harmonie onder hun burgers moesten zien te 

bewaren. Stedelijk afgevaardigde waren zij in het landsbestuur, waar zij als vertegenwoordigers 

van hun stad werden geacht de vrijheden en rechten van hun burgers te verdedigen, ook als de 

eenheid van het land daardoor in gevaar kwam. Beide rollen konden botsen, wanneer het 

landsbelang van hen als leden van het landsbestuur politieke besluiten vergde die strijdig waren 

met hun loyaliteit aan de eigen stad.123 

De dubbelrol van stedelijk magistraat en lid van het landbestuur maakte de 

gezagsuitoefening en overheidscommunicatie in bovenlokale conflictsituaties tot een riskante 

balanceer-act. De vrees van stedelijke regenten om het slachtoffer te worden van oproeren was 

dan ook bepaald niet ongegrond.124 Zij klonk in de zeventiende eeuw in vele pamfletten door 

en dat maakte het pamflet tot een ambivalent medium. Enerzijds was het in bovenlokale 

conflictsituaties een effectief medium om de stedelijke opinie in te brengen in het gewestelijke 

publieke debat, anderzijds maakte een publieke stellingname het stadsbestuur kwetsbaar voor 

aanvallen van politieke tegenstanders. Aanvallen die zowel van buiten als van binnen de eigen 

                                                      
121 De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tijd; geschetst ter 

waarschuwing van derzelve tegenwoordige burgers en leden van regeering, Amsterdam/Harlingen 1787-1789. Zie verder: 

Van Sas 2005, 374. 
122 Dekker 1982, 142-145. Onder een oproer verstaat Dekker een ‘lokale actie van ten minste twintig personen die uiting 

geven aan protest dat doorgaans gericht is tegen de overheid en waarbij langer dan een halve dag, maar niet langer dan twee 

weken achtereen de openbare orde wordt verstoord en geweld plaatsvindt’. 
123 Beide politieke rollen kregen in de zeventiende eeuw hun literaire codificatie in de Bataafse helden Baeto en Julius Civilis 

zoals Marijke Spies heeft aangetoond (zie: Marijke Spies, ‘Vrijheid, vrijheid: poëzie als propaganda, 1565-1665’, in: E.O.G. 

Haitsma, W.R.E. Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, Amsterdam 1999, 71-

98.) Baeto stond model voor een niet-tyrannieke binnenlandse gezagsuitoefening, terwijl Julius Civilis figureerde als rebel 

die de vrijheid verdedigde tegen bedreigingen van buiten. Beide rollen werden gemunt tijdens de Opstand waarin de 

(buitenlandse) vorst degene was die de stedelijke autonomie bedreigde. 
124 Burgemeester Hendrick Nilant van Deventer, een van de leidende figuren in de Deventer partij, werd in 1672 zelf 

slachtoffer, toen zijn huis werd bestormd door een menigte die kwaad was over de snelle overgave van de stad. 
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stad konden komen en in het laatste geval ook de vorm konden aannemen van stedelijke 

oproeren.125 

De gemengde gevoelens die het pamflet opriep, verklaren waarom zich rond het gebruik 

van dit nieuwe medium een geheel eigen retoriek ontwikkelde. De oorspronkelijk neutrale 

benamingen waarmee goedkoop drukwerk werd aangeduid, kregen al snel negatieve 

connotaties als opruiing, leugen, laster en achterklap. Alleen al het betitelen van een uitgave als 

pamflet, blauwboekje, libel of paskwil was voldoende om de inhoud ervan verdacht te maken. 

Veel auteurs maakten bewust gebruik van dit frame om de boodschap van hun tegenstander in 

een kwaad daglicht te stellen. Hun eigen pamfletten, al dan niet ondertekend, beschouwden zij 

uiteraard als vaderlandslievend en waarheidsgetrouw.126 

 

1.4 De taal als wapen 

 

Binnen het hierboven geschetste politiek-historische en mediahistorische kader zal mijn 

onderzoek zich vooral richten op het analyseren van de retorische middelen en de 

mediastrategie die de partijen in Overijssel in hun politieke strijd gebruikten. Met deze 

benadering sluit ik me aan bij de traditie van de Cambridge School die door John Pocock en 

Quentin Skinner rond 1970 werd gevestigd. Genoemde auteurs stelden dat de staatsvorming in 

West-Europa niet is uitgedacht in studeerkamers, maar tot stand kwam in de hitte van de strijd 

en werd gestuurd door praktijkgerichte denkprocessen waarin al naargelang de situatie allerlei 

juridische, filosofische en theologische tradities konden samenkomen. Op die manier 

ontstonden allerhande vocabulaires waarmee politici met elkaar en met het publiek over 

politieke onderwerpen konden communiceren. Daarmee gaven zij niet alleen richting aan hun 

politiek handelen, maar schiepen zij in de hoofden van hun publiek tegelijk een beeld van de 

werkelijkheid waarvan zij hun burgers deelgenoot wilden maken.127 

Pocock en Skinner stelden dat geschiedkundigen zich in hun onderzoek naar het 

vroegmoderne politieke denken beter kunnen concentreren op de relaties tussen deze 

vocabulaires en de bijbehorende politieke conflicten in plaats van terug te redeneren vanuit later 

geformuleerde studeerkamer-theorieën. Centraal in hun onderzoekmodel staat de analyse van 

deze politieke idiomen en narratieven in opeenvolgende historische conflictsituaties. Daarin telt 

alleen hoe schrijvers van politieke teksten in een gegeven context reageerden op politieke 

veranderingen, hoe zij hun bronnen gebruikten, hoe zij reageerden op ideeën van voorgangers, 

en hoe hun politieke visies werden hergebruikt door tijdgenoten en latere generaties. 

 

1.4.1 Vaderlandretoriek 

 

                                                      
125 Harline 1987, 117. 
126 Harline 1987, 158. 
127 J.G.A. Pocock formuleerde zijn visie op het politieke denken en de geschiedschrijving in The Machiavellian Moment. 

Florentine political thougt and the Atlantic republican tradition, Princeton 1975, en Q. Skinner in zijn tweedelige studie The 

Foundation of Modern Politcal Thought, Cambridge 1978. Voor mijn informatie over de Cambridge School en de visies van 

Pocock en Skinner maakte ik onder meer gebruik van: J.C. Davis, ‘Epic years: The English Revolution and J.G.A. Pocock’s 

Approach to the History of Politcal Thought’, in: History of Political Thought 29/3 (2008), 519-514; E.O.G. Haitsma Mulier, 

Het Nederlandse gezicht van Machiavelli. Twee en een halve eeuw interpretatie 1550-1800, Hilversum 1989; J.H. Burns 

(ed.), The Cambridge History of Political Thought 1450-1700, Cambridge 1991; E.H. Kossmann, Politieke theorie en 

geschiedenis, Amsterdam 1987; De Jong 2012, 135-170. 
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Als het om politieke vocabulaires gaat, leveren de zestiende- en zeventiende-eeuwse pamfletten 

in de Republiek een overvloed aan onderzoeksmateriaal.128 Helaas is het niet mogelijk om de 

Knuttel-collectie op afzonderlijke woorden digitaal te doorzoeken, maar ook zonder een 

dergelijk onderzoek zal iedere historicus het politieke vocabulaire van de Republiek herkennen 

in vaak voorkomende woorden als: vrijheid, eenheid, hoogheid, tiran, slaaf, usurpatie, 

vaderland, vader des vaderlands, landverrader, patriot, burgeroorlog, majesteitsschennis, 

privileges, gewoonten, en natuurlijke en goddelijke wetten. 

Groot was dit vocabulaire niet. Kossmann sprak over het ‘zeer magere politiek vocabulaire’ 

waarmee de tekstschrijvers van de Opstand in zeer beperkte variatie steeds weer dezelfde 

argumenten en contra-argumenten interpreteerden en herinterpreteerden.129 Geurts bedoelde 

vrijwel zeker hetzelfde toen hij sprak over eenmaal gevormde beelden die in de pamfletten bij 

herhaling worden opgeroepen, en over ‘personen en gebeurtenissen’ die ‘een standaard-waarde’ 

krijgen.130 Hans de Jong typeerde dit idioom als een ‘taal van kleine omvang waarin de 

onaantastbaarheid van vrijheden, rechten, gewoonten en gebruiken het vocabulaire uitmaakt’ 

en waarin ‘taalelementen als ervaring, traditie en gewoonte’ domineerden.131 

De Jong, die in zeventiende-eeuwse pamfletten op zoek ging naar sporen van oud en nieuw 

politiek denken, stelde vast dat in deze teksten van een samenhangende staatkundige theorie 

geen sprake is. Afhankelijk van de situatie sprokkelden de auteurs uit de geschriften van 

bekende denkers uit de klassieke oudheid en het humanisme allerlei gelegenheidsargumenten 

bij elkaar, ontleend aan Romeins republicanisme, burgerlijk humanisme, protestants 

verzetsdenken, constitutionalisme en natuurrecht. Niettemin vormde dit politieke idioom 

volgens De Jong voor zowel auteurs als publiek een ‘gezaghebbend interpretatiekader voor de 

werkelijkheid, het kader waarbinnen het (politieke) denken van het individu zich afspeelt en 

dat tegelijkertijd in zijn talige uitdrukking de gemeenschappelijk context vormt als voorwaarde 

voor sociale interactie’.132 

De Jongs conclusie is dat de meeste pamfletschrijvers gedurende de zeventiende eeuw 

bleven uitgaan van het collectieve vrijheidsbegrip zoals vervat in wat hij de ‘aloude-constitutie 

denkwijze’ noemt. Daaronder verstaat hij het geheel van rechten en vrijheden die door de 

voormalige landsheren aan de steden waren geschonken, en die de constitutionele grondslag 

vormden van de stadsrepubliek als autonome politieke gemeenschap. In de politieke 

vocabulaires is deze denkwijze terug te vinden in woorden die verwijzen naar oude gewoonten, 

stedelijke privileges en lokale verordeningen.133 Zowel regenten als burgers hielden aan deze 

collectieve vrijheden vast, omdat zij een krachtig verweer boden tegen bedreigingen, zowel van 

                                                      
128 In dit verband wijs ik op de in 1999 gestarte serie Nederlandse Begripsgeschiedenis onder redactie van N.C.F. van Sas 

waarin de betekenis van kernbegrippen uit het Nederlandse sociaal-politieke idioom wordt verklaard die gedurende lange tijd 

een centrale rol hebben gespeeld in het publieke debat vanaf de Opstand. Anders dan de ideeëngeschiedenis, die uitgaat van 

vaak achteraf geformuleerde doctrines en intellectuele stelsels, houdt de begripsgeschiedenis zich bezig met de 

betekenisontwikkeling van deze sleutelwoorden op basis van een brede selectie van taalhistorische bronnen. Deze benadering 

sluit aan bij de opvattingen van Pocock en Skinner dat men de kern van het politieke denken het beste kan leren kennen 

binnen de contemporaine linguïstische context. 
129 Kossmann 1987, 91. 
130 Geurts 1956, 157. 
131 De Jong 2012, 147. 
132 De Jong 2012, 147. 
133 Daaronder vielen de lokale ongeschreven gewoonterechten (oude Gebruycken, oude Herkomen, Costuymen, Usantien), de 

door de landsheer verleende stadsrechten (Handvesten, Privilegien, Rechten, Contracten, Exemptien, aloude-constitutie der 

Regeeeringe, Vrij en Gerechtigheden, Burgerrecht) alsmede de door het stadsbestuur zelf afgekondigde verordeningen 

(Statuten, Keuren, Willekeuren, Ordonnatien, Decreten, Tractaten, Statuyten). Zie verder De Jong 2012, 102. 
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buiten als binnen. Naar buiten tegen elke vorm van vermeend machtsmisbruik door andere 

overheden, naar binnen als grondslag van gezamenlijke belangenbehartiging door burgers. 

Anders dan De Jong, die zich vooral op het politieke denken richtte, concentreerde Ingmar 

Vroomen zich op de politieke vocabulaires, meer in het bijzonder op vier concrete begrippen: 

patriot, vaderland, patria en natie.134 Een nauwkeurig te omschrijven betekenis hadden deze 

woorden volgens hem niet. De woorden ‘patriot’ en ‘vaderland’ komen in zijn steekproef het 

vaakst voor en vonden hun oorsprong in de vocabulaires die door de tekstschrijvers van Willem 

van Oranje werden ingezet tegen de Spaanse koning. De betekenis van deze woorden hing 

volgens Vroomen af van wie ze gebruikte en de context waarin. 

‘Natie’ stond voor de gemeenschap waaruit de woordvoerder afkomstig was. Dat kon, al 

naargelang de groep waartoe men behoorde, een dorp, stad, gewest of de Republiek als geheel 

zijn. Ook ‘vaderland’ en ‘patriot’ verwezen niet naar een nauwkeurig gedefinieerd territorium, 

maar drukten vooral een gevoel van loyaliteit uit jegens het gebied of de plaats waarmee de 

spreker zich verbonden voelde. In deze betekenis waren de woorden onomstreden: een beroep 

op vaderlandsliefde was in alle omstandigheden een plausibele legitimatie voor politieke 

oppositie. 

Het woord ‘patriot’ heeft volgens Vroomen vooral een retorische functie. Het werd 

gebezigd in politieke conflicten als legitimatie van de oppositionele rol die de woordvoerder 

koos. Door zich op zijn vaderlandsliefde te beroepen verschafte de patriot zich een alibi om 

zich tegen de overheid te verzetten. Daarmee gaf hij aan dat zijn kritiek niet moest worden 

gezien als rebellie maar als een vorm van vaderlandsliefde.135 De rol van patriot werd volgens 

Vroomen vooral in bovenlokale conflicten gebruikt. Binnen de eigen stad was een beroep op 

het eigen burgerschap voldoende om petities in te dienen en afwijkende politieke standpunten 

in te nemen. 

Het politieke vocabulaire van de Opstand bleef volgens Vroomen ook later deel uitmaken 

van de woordenschat waarmee regenten in conflictsituaties hun meningen formuleerden. 

Zolang de Republiek een toernooiveld bleef van elkaar bestrijdende (overheid)corporaties, kon 

dit idioom zijn vitaliteit als politieke taal behouden. Het politieke decor veranderde, maar de 

taal waarin het politieke denken werd uitgedrukt bleef dezelfde.136 Wel kwamen er in de loop 

van de tijd nieuwe politieke woorden bij zoals: Arminianen, Barnevelders, Loevesteiners, 

libertijnen, papisten, staatsgezinden, prinsgezinden. Woorden die ontstonden tijdens politieke 

conflicten en buiten de context van het oorspronkelijke conflict als politiek jargon bleven 

voortbestaan.137 

Hoeveel nieuwe woorden er ook bij kwamen, zij kregen pas betekenis in de voorstelling 

die de inwoners van de Republiek van hun samenleving maakten. Dat politieke zelfbeeld had 

volgens Frijhoff en Spies rond 1650 twee gezichten. Enerzijds was er het krijgshaftige beeld 

van een unie van kleine staten die hun vrijheden hadden bevochten in de ongelijke strijd met 

wereldmacht Spanje. Anderzijds ‘het pacifistische beeld van de welvarende, handeldrijvende 

                                                      
134 Ingmar Vroomen, Taal van de Republiek. Het gebruik van vaderlandretoriek in Nederlandse pamfletten, 1618-1672, 

Rotterdam 2012. 
135 Vroomen 2012, 238. 
136 In politieke prenten uit die tijd zien we eenzelfde mechanisme: afbeeldingen uit de Opstand worden in latere politieke 

crises hergebruikt. De iconografische voorstelling blijft hetzelfde, alleen afgebeelde (allegorische) personen worden 

hernoemd. 
137 Vroomen 2012, 256-263. 



45 

 

natie die juist de gedecentraliseerde staatsstructuur op basis van overleg als de beste voorwaarde 

voor de bloei van het land’ beschouwde.138 Voor de calvinisten kwam daar nog bij het zelfbeeld 

van een natie die haar zegeningen aan God te danken had. 

Het waren sprekende en courante zelfbeelden die iedere publieke woordvoerder in elk 

politiek conflict kon blijven gebruiken. Ongeacht of de belangen van zijn stad, zijn gewest of 

de Unie in het geding waren, en ongeacht of de vijand van binnen of buiten de eigen 

gemeenschap kwam. Vertegenwoordigde hij het minderheidsstandpunt, dan koos hij de 

oppositionele rol van patriot die opkwam voor de rechten van zijn bedreigde achterban. 

Vertegenwoordigde hij als stem van de meerderheid de rol van de wettige overheid, dan 

presenteerde hij zich bij voorkeur als vader des vaderlands die zich vooral bekommerde om de 

eenheid van stad en land. 

 

1.4.2 Politieke deugden en rolmodellen 

 

Behalve uit de hierboven genoemde systeemgerichte woorden bestond het politieke idioom van 

de Republiek uit persoonsgerichte vocabulaires: woorden die de kwaliteiten benoemden van de 

personen die stad en land bestuurden, de regenten. De kwaliteiten waarover zij in hun 

ambtsvervulling dienden te beschikken, zijn door Jeroen van Bockel onderzocht op basis de 

aanstellingsbrieven van ambtsdragers in de Republiek.139 Deze brieven hebben alleen 

betrekking op hoge ambtelijke functies zoals schout en raadpensionaris, maar voor regenten 

golden volgens Van Bockel vergelijkbare eisen. Ambtenaren of officieren, zoals zij ook wel 

werden genoemd, waren afkomstig uit dezelfde kringen als regenten en werden minder als 

bureaucraten gezien dan als ambtsdragers met een ruime discretionaire bevoegdheid. 

In vrijwel alle aanstellingsbrieven wordt bequaemheyt als een algemene eis genoemd. Als 

meer specifieke kwaliteiten worden genoemd: deskundigheid (wijsheyt, ervarentheyt) en 

werkhouding (naersticheyt, ernstigheyt, wackerheyt, kloeckheyt, diligentie). De zedelijke 

deugden oprechtheyt, vroomheyt, getrouwheyt en waerheyt completeren het pakket.140 Concrete 

opleidingseisen kwamen in de aanstellingsbrieven niet voor. Niet omdat een goede opleiding 

onbelangrijk werd gevonden, maar omdat werd aangenomen dat kandidaten door hun afkomst 

en opvoeding al over een dergelijke opleiding beschikten. 

Voor een deel vinden wij deze eisen ook terug in de leer van de neo-Stoa die eind zestiende 

eeuw aan de universiteit van Leiden door Justus Lipsius werd onderwezen, alsmede in de vele 

vorstenspiegels die destijds verschenen, waaronder ook een vorstenspiegel van Lipsius zelf.141 

                                                      
138 Frijhoff, Spies 1999, 127-129. 
139 Jeroen van Bockel, Gevormde kaders. Bureaucratisch en professionele regulering van het werk van ambtenaren in de 

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Utrecht 2009. Zie ook: Paul Knevel, Het Haagse Bureau. Zeventiende-eeuwse 

ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang, Amsterdam 2001; F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het 

corpus van de magistraet van Den Hage alleen’. De Sociëteit van ’s-Gravenhage (1578-1802). Een onderzoek naar 

bureaucratisering, Hilversum 1999. 
140 Van Bockel 2009, 96-97. 
141 De Leidse hoogleraar Lipsius schreef aan het einde van de zestiende eeuw een vorstenspiegel waarin hij de belangrijkste 

deugden van een gezagsdrager op een rij zette. Met zijn geschrift plaatste hij zich in een traditie die in de klassieke oudheid 

begon. Zijn politieke filosofie legde Lipsius neer in de werken De Constantia en Politica. In De Constantia toonde hij zich 

schatplichtig aan de leer van de Stoa die gelijkmoedigheid en standvastigheid als basisdeugden van bestuurders formuleerde 

in een wereld waarin de wisselvalligheid van het lot overheerste. In zijn Politica toonde Lipsius zich schatplichtig aan 

Machiavelli’s theorie van het staatsbelang dat de vorst behoorde te dienen, al ging dat ten koste van het naleven van de 

klassieke en christelijke deugden. In deze vorm van politiek denken ging het staatsbelang boven het belang van de kerk. Zie 
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Een centrale plaats in deze vorstenspiegels nemen de zogeheten kardinale deugden in: prudentia 

(wijsheid), justitia (rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid) en fortitudo (moed). Vanaf 

de klassieke oudheid werd dit kwartet in allerhande didactisch-moraliserende geschriften aan 

edelen, geestelijken en burgers voorgehouden als richtsnoer van persoonlijk ethisch handelen 

en als grondslag van de maatschappelijke orde. 

Het recht is de grondslag van dit morele programma en rechtvaardigheid de belangrijkste 

persoonlijke deugd van degene die recht spreekt. Wijsheid heeft hij nodig om te weten wat de 

ander rechtens toekomt, moed en gematigdheid om het recht ook daadwerkelijk toe te passen. 

Omdat deze deugden in de morele opvoeding van de vorst een hoofdrol speelden, staan ze ook 

bekend als heersersdeugden.142 De aanstaande regenten in de Republiek kregen ze niet alleen 

gedurende hun opleiding ingeprent. Eenmaal in functie werden zij er dagelijks aan herinnerd in 

de kunstwerken die de overheidsgebouwen in de Republiek sierden. 

In Kampen kregen de kardinale deugden als stenen beelden een plaats aan de gevel van het 

veertiende-eeuwse stadhuis, naast beelden van onder anderen Alexander de Grote en Karel de 

Grote.143 In Deventer werden de regenten aan hun opdracht herinnerd door de klassieke 

rechtsspreuk ‘Suum Cuique’ (Ieder het Zijne), uitgehakt in de schouw van de 

burgemeesterskamer en geïllustreerd door een afbeelding van de Romeinse veldheer Publius 

Cornelius Scipio die een gevangengenomen Spaanse vrouw teruggeeft aan haar verloofde.144 

Op de schouw in de Deventer raadskamer stonden beelden van Justitia en Prudentia met 

daaronder de spreuk ‘Audi et alteram partem’ (Hoor ook de andere partij), een ander beginsel 

uit de rechtspraak.  

De afbeelding van deze deugden diende als kompas voor het persoonlijk handelen van de 

regenten ten dienste van het algemeen belang. Als hun voornaamste taak werd gezien dat zij in 

een wereld vol conflicten en bedreigingen orde en harmonie konden scheppen. In de steden van 

de Republiek, waar de regenten bestuurden en woonden te midden van medeburgers van wie 

zij tegelijkertijd voor hun lijfsbehoud afhankelijk waren, vergde dat politieke stuurmanskunsten 

die niet op school geleerd konden worden. Vandaar dat aan de genoemde ambtelijke en 

persoonlijke deugden de meeste waarde werd gehecht.145 

In het ideaalbeeld dat de inwoners van hun regenten hadden, stonden twee 

leiderschapsrollen centraal. Rollen die correspondeerden met de eerdergenoemde ideaalbeelden 

die zij van de Republiek hadden: enerzijds het polemische beeld van een bondgenootschap van 

staten die hun vrijheden met vereende krachten hadden bevochten, anderzijds het pacifistische 

beeld van een welvarende natie waarvan de inwoners in harmonie samenleefden. Geprojecteerd 

                                                      
verder: Justus Lipsius, Politica: Six Books of Politics or Political Instruction. Ed. with translation and introduction by Jan 

Waszink, Assen 2004; Jan Waszink, ‘Lipsius and Grotius: Tacitism’, in: History of European Ideas, 39/2 (2013), 151-168. 
142 Krijn Pansters, De kardinale deugden in de Lage Landen 1200-1500, Hilversum 2007. 
143 Wim van Anrooij, ‘Beeldvorming in taal en steen ten stadhuize. Alexander en Karel de Grote (of Julius Caesar?) in 

Kampen’, in: Kamper Almanak 2002 50-65. 
144 Clemens Hogenstijn, ‘De decoratie van het stadhuis van Deventer’, in: Georges Martyn, Paul Brood, Louis Berkvens 

(red.), Rechtsgeschiedenis verbeeld, Hilversum 2014, 30-43. De afbeelding betreft een schilderij van de Zwolse schilder 

Derck Hardenstein. Het verhaal van Scipio en de zogeheten bruid van Numantia behoort tot het repertoire van de klassieke 

oudheid. Volgens het geldende krijgsrecht zou Scipio de vrouw tot zijn echtgenote of slavin hebben kunnen maken, maar hij 

gaf haar terug aan haar ouders en aanstaande bruidegom, en bracht op die manier het beginsel ‘ieder het zijne’ in praktijk. 
145 Jan Hartman, Jaap Nieuwstraten, Michel Reinders, ‘Introduction’, in: Jan Hartman, Jaap Nieuwstraten and Michel 

Reinders (eds.), Public Offices, Personal Demands: Capability in Governance in the Seventeenth-Century Dutch Republic, 

Newcastle upon Tyne 2009, 1-19. 
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op de regenten leidden deze collectieve zelfbeelden tot twee favoriete leiderschapsrollen: de 

patriot en de vader des vaderlands. 

Daarnaast bestonden er nog twee andere profielen van politiek leiderschap: de staatsman-

historicus, geformuleerd in 1610 door Hugo de Groot in zijn kroniek over de geschiedenis van 

de Opstand, en de wijze koopman (mercator sapiens), voor het eerst verwoord in 1632 door de 

Amsterdams hoogleraar Casparus Barlaeus en later overgenomen door de Leidse hoogleraar 

Marcus Boxhornius en de gebroeders De la Court.146 In beide profielen lag minder de nadruk 

op de ambtgebonden en persoonlijke deugden van de regent dan op zijn kennis en handelsgeest. 

De gebroeders De la Court bouwden op het rolmodel van de wijze koopman zelfs een 

staatsconcept waarin algemeen belang en koopmansbelang nagenoeg samenvielen, maar zij 

vormden met deze visie in de tweede helft van de zeventiende eeuw een uitzondering. De 

invloed van deze twee profielen lijkt in de zeventiende eeuw in de dagelijkse bestuurspraktijk 

niet groot te zijn geweest.147 

 

1.4.3 De kunst van het debatteren 

 

Een gemeenschappelijke politieke agenda en een communicatiemedium met voldoende bereik 

waren niet voldoende om van de publieke opinie een autoriteit te maken. Nodig waren ook 

woordvoerders die bedreven waren in de kunst van het argumenteren en deze argumenten op 

een voor het publiek toegankelijke manier op papier konden zetten. In de steden van de 

Bourgondische Nederlanden was aan deze woordkunstenaars geen gebrek. De meeste steden 

hadden wel een Latijnse school binnen hun muren die de zonen van de gegoede burgerij 

voorbereidde op een studie aan een universiteit en een loopbaan in kerk, openbaar bestuur of 

handel. 

Deventer, de tweede hoofdstad van het prinsbisdom Utrecht, beschikte vanaf 1150 over 

een Latijnse school. In de veertiende eeuw stond Geert Groote, stichter van de Moderne 

Devotie, er als student ingeschreven, en in de vijftiende eeuw Desiderius Erasmus, Nederlands 

beroemdste humanist. Zwolle beschikte pas in de veertiende eeuw over een eigen Latijnse 

school. Na de Reformatie kwamen deze Latijnse scholen onder toezicht van de stadsbesturen 

te staan. Behalve een Latijnse school bezat Deventer vanaf 1630 een Atheneum Illustre, een 

vervolgopleiding op de Latijnse school die de studenten voorbereidde op de universiteit. 

Het taalonderwijs aan bovengenoemde instellingen bestond uit een vakkenpakket van 

grammatica, dialectica en retorica, een erfenis uit de klassieke oudheid waarin de retorica als 

vorm- en stijlleer was blijven voortbestaan. Onder invloed van het humanisme werd de retorica 

als woordkunst aan het einde van de Middeleeuwen door de rederijkers herontdekt.148 Voor de 

geestelijkheid was zij een richtsnoer voor de geloofsverkondiging, terwijl zij voor de rederijkers 

                                                      
146 Casparus Barlaeus (1584-1648) muntte het begrip ‘wijze koopman’ in zijn inaugurele rede, uitgesproken in 1632 ter 

gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar retorica en wijsbegeerte aan het Atheneum Illustre in Amsterdam. Daarin 

legde hij een relatie tussen wetenschap en koopmanschap. Boxhornius (1612-1653) was hoogleraar retorica in Leiden. Zie 

verder: Jan Waszink, ‘The Ideal of the Statesman-Historian: The Case of Hugo Grotius’, in: Jan Hartman, Jaap Nieuwstraten, 

Michel Reinders (eds.) 2009, 101-123; Arthur Weststeijn, Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age. The 

Political Thought of Johan & Pieter de la Court, Leiden/Boston 2012, 184-190. 
147 Waszink 2009, 123. 
148 Het woord ‘retorike’ werd voor het eerst in 1448 gebruikt in de reglementen van de rederijkerskamer De Fonteine in Gent 

en is ontleend aan het Franse begrip seconde rhétorique waarmee de dichtkunst in de moedertaal werd bedoeld. Zie verder: 

Pleij 2007, 320. 
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de inspiratiebron vormde van de vaak gekunstelde taalcreaties waarmee zij het 

gemeenschapsleven in hun steden opluisterden. 

In het onderwijs leidde deze heropleving tot een hernieuwde aandacht voor de declamatio 

en disputatio, oefeningen waarmee studenten zich konden bekwamen in de retorica als 

argumentatieleer. Bij het houden van een declamatio kregen zij de opdracht om over een 

stelling twee monologen te schrijven, zowel voor als tegen de stelling. De disputatio was een 

debat in de vorm van een dialoog waarbij de sprekers argumenten voor en tegen de stelling 

moesten aanvoeren. Hoofddoel was in beide gevallen waarheidsvinding: door twee 

oppositionele standpunten vragenderwijs te onderzoeken hoopte men de waarheid op het spoor 

te komen. In de Republiek was de Leidse hoogleraar Vossius de belangrijkste 

vertegenwoordiger van de nieuwe stroming. Zijn boeken over retorica werden in het onderwijs 

in Nederland en daarbuiten als standaardwerk gebruikt. 149 

In de steden van de Republiek inspireerde de herontdekking van retorica de 

rederijkerskamers tot een herbezinning op hun literaire activiteiten. Leden van de 

rederijkerskamer De Eglantier in Amsterdam namen afstand van hun vroegere rijmelarijen en 

stelden zich tot doel om met hun nieuwe dichtvormen een bijdrage te leveren aan het herstel 

van de stedelijke harmonie, na een periode waarin de burgerij door de geloofstwisten verdeeld 

was geraakt.150 Voortaan geen mooischrijverij meer, zo luidde het devies, maar een getrouwe 

weergave van de werkelijkheid ter bevordering van waarheid en deugd. Het programma kreeg 

vorm in een nieuw soort poëzie waarin de paradox de centrale stijlfiguur werd. 

In de wereld van het openbaar bestuur vond de herboren retorica een podium in het 

politieke proza van de pamfletschrijvers. Het verschil tussen hun teksten en die van de 

rederijkers schuilde niet alleen in genrekeuze en thematiek, maar evenzeer in hun 

maatschappelijke relevantie. Terwijl de rederijkers met hun voordrachten verhuisden van de 

straat naar de zaal waar zij streden om de eer, veroverden de pamfletschrijvers met hun politieke 

vlugschriften de straat waar zij streden om de macht. Dat maakte hun gedrukte strijdschriften 

per definitie tot een ander genre dan de voordrachtskunst van de rederijkers, ook al konden deze 

met hun literaire producties wel degelijk ook politieke bedoelingen hebben.151 

Dat de regenten in de zeventiende eeuw het uitgeven van pamfletten als een vorm van 

oorlogvoering beschouwden, blijkt uit het feit dat zij in dat verband heel vaak het woord ‘debat’ 

gebruikten en de gesprekspartner een ‘tegenstander’ noemden. Het woord ‘debat’ is een 

afleiding van het Franse werkwoord débattre dat ‘slaan’ en ‘stoten’ betekende.152 De met deze 

term verbonden strijdmetaforiek is sindsdien met het publieke debat verbonden gebleven en 

door de latere massamedia overgenomen. Deze strijdmetafoor heeft zich zo diep in ons 

bewustzijn genesteld dat wij ons een politiek debat nauwelijks meer anders kunnen voorstellen 

                                                      
149 Marijke Spies, Danièle Torck, ‘Rhetorica Rediviva. Over een wedergeboren vakgebied’, in: Ons Erfdeel, jg. 43/5 (2000) 

707-718; Weststeijn 2012, 71-80. 
150 Marijke Spies, ‘Rhetoric and Civic Harmony in the Dutch Republic of the Late Sixteenth and Early Seventeenth Century’, 

in: Henk Duits and Ton van Strien (eds.), Rhetoric, Rhetoricians and Poetics. Studies in Renaissance Poetry and Poetics, 

Amsterdam 1999, 57-68. 
151 Van Dixhoorn 2009, 224, 265. Bovengenoemde veranderingen pasten volgens Van Dixhoorn in een algemene trend, 

waarin de versvorm als middel van informatieoverdracht werd verdrongen door proza. Waar de versvorm in de orale cultuur 

een hulpmiddel was om de informatie in het geheugen te doen beklijven, werd deze memotechnische functie in de 

zeventiende eeuw door de drukpers overgenomen. 
152 Het Overijsselse corpus geeft voorbeelden van klassieke strategische inschattingsfouten die de strijdende partijen 

maakten: de Deventer partij onderschatte de publieke impact van het eerste pamflet van de Vrome Patriot, en de Zwolse partij 

stelde vast dat men zich te laat als opponent partij had gesteld in het publieke debat. Zie hoofdstuk 4. 
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dan als een gevecht, aldus George Lakoff en Mark Johnson in hun studie over de conceptuele 

functie van metaforisch taalgebruik in politiek en samenleving.153 

Dat doet de vraag rijzen in hoeverre de werkwijze van hedendaagse politici en hun 

spindoctors verschilt van die van hun zeventiende-eeuwse voorgangers als het gaat om de 

manier waarop zij de taal als wapen inzetten. Het begrip dat de politieke communicatie van nu 

verbindt met de vroegmoderne tijd, heet framing en benoemt een communicatiestrategie die 

strikt genomen hetzelfde doel dient als de retorische technieken van de vroegmoderne 

pamfletschrijvers: de mogelijkheden van de taal gebruiken om een dominant narratief te 

scheppen waaraan de tegenpartij zich niet kan onttrekken.154 

Framing is oorspronkelijk een begrip uit de psychologie en de sociale wetenschappen.155 

Het werd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw voor het eerst gebruikt om te verklaren 

op welke manier de leden van een samenleving met elkaar over de werkelijkheid konden 

spreken. Het concept is gebaseerd op de gedachte dat mensen alleen tot communicatie over de 

werkelijkheid in staat zijn, als zij de informatie (tekst en beeld) die zij over de werkelijkheid 

ontvangen, kunnen plaatsen in een gedeeld interpretatief kader (frame) dat de aangeboden 

informatie betekenis geeft. 

Voordat het begrip in de communicatiewetenschap populair werd, hadden reclamemakers 

al ontdekt dat het mogelijk is om mensen door effectieve communicatie van mening te doen 

veranderen. Door producten te verbinden met ideaalbeelden en rolmodellen bleken 

consumenten te kunnen worden verleid om producten te kopen waarvan zij de aanschaf nooit 

eerder hadden overwogen. Het nadenken over dit soort strategieën werd daarna gemeengoed in 

andere sectoren van de samenleving waarin het publieksoordeel van belang was. 

De voortschrijdende mediatisering van de politiek deed ook politici zich afvragen hoe zij 

zo effectief mogelijk met hun kiezers konden communiceren. Daarover hadden zij in de 

verzuilde Nederlandse samenleving van voor de Tweede Wereldoorlog nooit hoeven na te 

denken. Elke politieke partij had een vaste achterban die tevreden was met de politieke 

nieuwsvoorziening zoals deze door de veelal partijgebonden dagbladpers werd verzorgd. De 

ontzuiling en de opkomst van radio en televisie dwongen politici op zoek te gaan naar nieuwe 

manieren om zich met hun kiezers te verstaan. Niet langer via de omweg van de geschreven 

pers, maar via de nieuwe media die hun de mogelijkheid boden om zich rechtstreeks tot het 

publiek te richten en hun eigen woorden te kiezen. 

Daarmee beleefde de retorica als politieke overtuigingskunst na een afwezigheid van van 

bijna driehonderd jaar haar tweede renaissance.156 Politici gingen op mediatraining, leerden 

                                                      
153 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphores We Live By, Londen 2003. Zij stellen dat metaforen niet alleen literaire 

stijlfiguren zijn, maar cruciale concepten in ons denksysteem: zonder metaforen kunnen wij ons de wereld niet voorstellen. 

Afgaande op ons taal- en woordgebruik stellen wij ons een debat voor als een vorm van oorlogvoering: een woordenstrijd. 

Voorbeelden: Een debat kan men ‘winnen’ of ‘verliezen’. In het debat kan men kiezen voor een ‘aanvallende’ of 

‘verdedigende’ strategie. De woordvoerder kan ‘recht op zijn doel afgaan’ of ‘de aanval ontwijken’. 
154 Hans de Bruijn, Framing. Over de macht van taal in de politiek, Amsterdam 2011; A.F.A. Korsten, ‘Framing’ in de 

politiek. Over politiek als taalstrijd, 2013, geraadpleegd in: 

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Democratie/Framing%20in%20de%20politiek.pdf. 
155 De socioloog Erving Goffman was in 1974 een van de eersten die het concept framing op deze manier gebruikte. Zie: 

Erving Goffman, Frame-analysis: An Essay on the Organisation of Experience, Cambridge 1974. 
156 Vanaf de zeventiende eeuw brokkelde het gezag van de klassieke retorica, zowel in het onderwijs als in de literatuur, 

geleidelijk af. Stijlfiguren overwoekerden de boodschap en werden een doel op zichzelf. In de Romantiek, die de vrije 

expressie van het individu centraal stelde, werden de vaste vormvoorschriften van de retorica ervaren als een knellend 

keurslijf. In plaats daarvan ontstond een nieuwe benadering van literaire teksten, waarin onderzoekers de nadruk legden op de 

specifieke stijlkenmerken van individuele auteurs. Aan de universiteiten kreeg deze richting onder de naam ‘stilistiek’ de 

http://www.arnokorsten.nl/PDF/Democratie/Framing%20in%20de%20politiek.pdf
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debattrucs en stelden media-adviseurs en spindoctors aan. Nieuwe studies over de klassieke 

retorica zagen het licht waarin de mogelijkheden van deze taaltheorie verder werden 

uitgewerkt.157 Mediawetenschappers analyseerden de invloed van media-frames op de 

openbare meningsvorming. Politicologen speurden naar verborgen verleiders in 

verkiezingscampagnes. Linguïsten namen de klassieke retorica op in het 

onderwijscurriculum.158 En historici muntten de Nieuwe Retorica als naam van een 

onderzoeksrichting die de politieke overtuigingskunst als kennisbron voor de geschiedenis van 

het politiek denken serieus nam.159 

Met deze linguïstische wending in het humaniora-onderzoek, waardoor ook Pocock en 

Skinner zich lieten inspireren, veranderde de status van vroegmoderne pamfletten als 

onderzoeksobject, zoals eerder in dit hoofdstuk werd beschreven.160 Het politieke pamflet werd 

niet langer bezien als een randverschijnsel, hoogstens interessant om als marginaal bewijsstuk 

in andersoortig onderzoek te dienen, maar als een zelfstandig onderzoeksobject: de uitingsvorm 

van een nieuwe politieke cultuur waarin niet langer de landsheer beval en zijn onderdanen 

gehoorzaamden, maar het landsbestuur een dialoog werd tussen partijen ten overstaan van een 

denkbeeldig publiek op wiens oordeel hun woordvoerders zich beriepen. 

Dat bepaalde ook mijn kijk op het Overijsselse corpus. Natuurlijk, de stedelijke regenten 

die deze pamfletten schreven of lieten schrijven, waren de gezagsdragers van toen, maar in deze 

teksten waren zij aan het woord in een andere rol. Niet als de stedelijke wetgevers en rechters 

die zij ook waren, maar als volksvertegenwoordigers. Dat wil zeggen: als de afgevaardigden 

van hun burgers wier rechten en vrijheden zij geacht werden te verdedigen. Over de manier 

waarop zij dat in de Overijsselse partijstrijd hadden gedaan, legden zij in deze pamfletten 

verantwoording af. 

  

                                                      
nodige aandacht zonder dat het vak zich tot een vaste discipline van de Neerlandistiek wist te ontwikkelen. Zie verder Paul 

Claes, Eric Hulsens, Groot retorisch woordenboek. Lexicon van stijlfiguren, Nijmegen 2015, 8- 9. 
157 Bekende studies die in deze jaren verschenen zijn onder andere: H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 

München 1960 (Engelse vertaling in 1998); Groupe µ, Rhétorique générale, Paris 1970. 
158 A. Braet (red.), Taalbeheersing als nieuwe retorica. Een historisch, programmatisch en bibliografisch overzicht, 

Groningen 1980. 
159 Willem Erauw, ‘Historiografie, geschiedtheorie en de Nieuwe Retorica: een suggestie’, in: Bijdragen tot de Eigentijdse 

Geschiedenis, 15/2005, 29-44. 
160 ‘Linguistische wending’ of ‘linguistuic turn’ is een standaardterm die verwijst naar een grote verandering die zich in de 

twintigste eeuw in de westerse filosofie voordeed en waarvan Ludwig Wittgenstein een van de geestelijk vaders was. 

Uitgangspunt van deze stroming is de opvatting dat de werkelijkheid als objectieve grootheid niet bestaat, maar altijd een 

constructie is. Geschiedenis is in deze opvatting niet wat er gebeurd is, maar wat mensen zich herinneren, zoals columnist Jan 

Blokker ooit opmerkte. En wat mensen zich herinneren, wordt bepaald door wat wordt doorverteld en opgeschreven. Met 

andere woorden: talen en verhalen met alle daarin verborgen oordelen en vooroordelen bepalen het beeld dat wij van het 

heden en verleden vormen. 
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HOOFDSTUK 2 Methode van onderzoek 

 

Het Overijsselse corpus is een door de regenten zelf gecreëerde publieke gesprekssituatie die 

ons rechtstreeks toegang verschaft tot hun politieke denken en handelen. Daarmee is het bij 

uitstek geschikt om te worden geanalyseerd volgens de taalhistorisch-contextuele methode van 

de Cambridge School die voorschrijft om de geschiedenis van het politieke denken te 

bestuderen vanuit de contemporaine politieke en linguïstische context. De Overijsselse regenten 

produceerden niet alleen de teksten maar ook de politieke context. 

Mediahistorisch gezien definieer ik een pamflet als de combinatie van een retorische 

handeling (het op een bepaalde manier onder woorden brengen van een boodschap) en een 

massacommunicatieve handeling (het creëren van een publieke gesprekssituatie die het bereik 

van de mondeling-fysieke gesprekssituatie te boven gaat). Gaat het pamflet over een politiek 

conflict en is de woordvoerder bij het conflict betrokken, zoals het geval is in het Overijsselse 

corpus, dan is de uitgave politiek gezien tevens te beschouwen als een oppositionele handeling, 

zeker in de vroegmoderne tijd, waarin het publiekelijk agenderen van politieke kwesties werd 

gezien als verstoring van de openbare orde en ondermijning van het overheidsgezag. 

De definiëring van het pamflet als een multidisciplinair onderzoeksobject heeft tot gevolg 

dat zoveel mogelijk relevante variabelen van het gedrukte medium in beeld gebracht moeten 

worden, voordat kan worden bepaald op welke aspecten het mediahistorisch onderzoek zich 

richt. In dat verband hebben verschillende onderzoekers, onder wie Asa Briggs, Peter Burke en 

Joris van Eijnatten, erop gewezen dat het klassieke communicatiemodel van Harold Lasswell 

(‘Who says what in which channel to whom with what effect’) in beginsel ook voor 

mediahistorisch onderzoek te gebruiken is, mits het wordt aangevuld met meer variabelen, 

waaronder de variabelen van tijd en plaats.161 

Volgens Van Eijnatten is deze aanvulling noodzakelijk, omdat communicatie per definitie 

verbonden is met de context waarin mensen leven en zich niet laat reduceren tot de vijf door 

Lasswell genoemde technische variabelen. Communicatie impliceert volgens hem 

betekenisgeving die is ‘ingebed in de opvattingen, ideologieën, vooronderstellingen en 

vooroordelen die mensen en collectieven met elkaar meedragen, zeg maar de in taal uitgedrukte, 

historische gegroeide bagage van een samenleving’.162 Met andere woorden: communicatie 

gaat altijd over iets. In de Overijsselse casus is dat een politieke crisis. Zonder de tijd- en 

plaatsgebonden inhoud daarvan te kennen kan een mediahistorisch onderzoek niet slagen. 

Variabelen die in een dergelijk onderzoek een plaats dienen te krijgen naast de door 

Lasswell genoemde zijn: de feiten en omstandigheden van tijd en plaats, de relatie tussen 

politieke strijd en pamfletstrijd, de identiteit van afzenders en ontvangers, de rollen waarin de 

woordvoerders zich presenteren, de beelden die zij van zichzelf en hun tegenstanders geven, de 

aanleiding voor de publicatie in de actualiteit, het doel en bereik van de uitgave, inhoud en 

genre van de boodschap en de rol die aan het publiek wordt toegekend. 

In mijn analyse zal ik mij richten op drie aspecten van de pamfletstrijd waarin de meeste 

van deze variabelen aan de orde komen: de relatie met de actualiteit, de publieke gespreksituatie 

en de argumentatie. Actualiteit verwijst in dit interpretatiemodel naar de gedeelde en urgente 

                                                      
161 Asa Briggs, Peter Burke, A Social History of the Media, Cambridge 2013, 5; Van Eijnatten 2014, 31. 
162 Van Eijnatten 2014, 32. 
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historische werkelijkheid waarover de publieke woordvoerders met elkaar spreken, publieke 

gespreksituatie naar de interactie van woordvoeringsrollen en media waarin de gedeelde 

actualiteit door de woordvoerders wordt besproken, en argumentatie naar het beeld van de 

actualiteit dat de woordvoerders als een aannemelijke waarheid aan het publiek voorhouden.  

 

2.1 Tijdlijnvergelijking 

 

Het eerste aspect is de relatie tussen de actualiteit van de politieke strijd en de dynamiek van de 

pamfletstrijd. Door de tijdlijn van de pamfletstrijd te vergelijken met die van de politieke strijd 

wil ik achterhalen in hoeverre beide tijdlijnen elkaar beïnvloeden en of er in deze wisselwerking 

een vorm van vroegmoderne medialogica valt te ontdekken en zo ja, welke. 

Het uitvoeren van een tijdlijnvergelijking is in de Overijsselse casus gemakkelijk, omdat 

vrijwel alle pamfletten van een datering zijn voorzien: of door de drukker op het titelblad, of in 

de tekst zelf door de partij die het pamflet publiceerde. Bij correspondenties is het zelfs mogelijk 

om het pamflet tot op de dag nauwkeurig te dateren. Waar deze data ontbreken, kunnen de 

pamfletten meestal op grond van de inhoud in de tijdlijn van de politieke strijd worden geplaatst. 

Een vergelijking tussen beide tijdlijnen is zinvol, omdat daarmee kan worden nagegaan op welk 

moment en waarom de strijdende partijen het blijkbaar nodig vonden om in de openbaarheid te 

treden. 

Een dergelijke vergelijking kan in beginsel twee mogelijke aanleidingen opleveren voor 

een publicatie: een politieke gebeurtenis in de historische actualiteit waarop al dan niet wordt 

gereageerd, of een pamflet van de tegenpartij dat om een weerwoord vraagt. Beide varianten 

zijn niet altijd strikt te scheiden (ook het uitgeven van een publicatie kan als een politieke 

gebeurtenis worden gedefinieerd), maar het onderscheid kan wel helpen om te bepalen welke 

omstandigheden van tijd en plaats in de actualiteit de strijdende partijen deden besluiten om de 

openbaarheid te zoeken en het publiek te betrekken bij de politieke oordeelsvorming. 

 

2.2 Publieke gesprekssituatie 

 

De aard van de publieke gesprekssituatie is het tweede aspect dat in mijn onderzoek aan de orde 

zal komen. Omdat onafhankelijke nieuwsmedia in de vroegmoderne tijd niet bestonden, 

moesten overheden en overheidspersonen zelf beslissen of en wanneer zij de discretie van het 

vertrouwelijk overleg doorbraken, welke woordvoerders zij in deze publieke ruimte namens 

zichzelf lieten optreden en tot wie zij zich richtten. 

Anders dan in Holland, waar de regenten al eerder met pamfletoorlogen te maken hadden 

gekregen, misten de Overijsselse regenten op dat gebied elke ervaring. Dat het schrijven van 

een decreet iets anders was dan het opstellen van een deductie, zal de meesten van hen niet 

onbekend zijn geweest, maar het in het openbaar met elkaar debatteren en argumenteren was 

een retorische handeling die zij in het kader van een politiek conflict nooit eerder hadden 

uitgevoerd. 

Het dwong hen om na te denken over vragen die zij zichzelf nooit eerder hadden gesteld. 

Vragen die niet alleen betrekking hadden op de vorm en inhoud van hun teksten, maar ook op 

de strategie en medialogica van hun publieke optreden. Vragen als: openen we zelf de aanval 
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of beperken we ons tot de verdediging? In welke rol presenteren wij ons en tot wie gaan wij 

ons richten? Gebruiken wij onze eigen naam of een schuilnaam? Wat zeggen wij wel en wat 

niet? Welk genre past het best bij onze boodschap? 

Voor zover de Overijsselse regenten kennis hebben gehad van de eerdere Hollandse 

pamfletoorlogen, zullen zij deze ongetwijfeld hebben meegenomen in hun eigen publieke 

opiniestrijd. Houvast zullen hun tekstschrijvers verder hebben kunnen vinden in de klassieke 

retorica waarmee de meesten van hen tijdens hun opleiding kennis hadden gemaakt. Antoine 

Braet heeft erop gewezen dat de retorica niet alleen een stijl- en vormleer is voor het opstellen 

van monologen, maar evenzeer een argumentatieleer voor publieke gesprekssituaties.163 Als 

zodanig kan de retorica zeker behulpzaam zijn bij de analyse van het Overijsselse corpus.  

In de publieke gesprekssituatie bestaan volgens Braet drie rollen: twee sprekersrollen 

(spreker en tegenspreker) en een toehoordersrol. Van dit zogeheten triadische gespreksscript 

zijn in de klassieke retorica drie concrete modelsituaties uitgewerkt: de rechtbankzitting (genus 

iudiciale), de volksvergadering (genus deliberativum) en de bijzondere gelegenheid (genus 

demonstrativum). Het meest prominent zijn de beide sprekersrollen aanwezig in de rechtszaal: 

tegenover de aanklager staat altijd de verdediger en zij richten zich tot elkaar en tot de rechter.  

In de volksvergadering is de tegensprekersrol niet geformaliseerd, maar kan ieder lid deze 

rol op zich nemen, omdat de leden van de vergadering zich tot elkaar richten. Ook in de 

gelegenheidsrede is de tegensprekersrol formeel niet aanwezig. De spreker richt zich in deze 

rede rechtstreeks tot het publiek, maar kan volgens Braet over de hoofden van het publiek heen 

wel degelijk een discussie voeren met een virtuele tegenpartij.164 

De toehoordersrol is in de retorica gekoppeld aan de oordeelsvorming. In de rechtszaal en 

de volksvergadering is het oordelende rol voorbehouden aan rechters en 

volksvertegenwoordiging, in de gelegenheidsrede aan het publiek. In alle drie gevallen is het 

de taak van de spreker om de toehoorders te overtuigen met de taalhandelingen die hem 

daarvoor ten dienste staan: aanklagen en verdedigen (rechtszaal), aanraden en afraden 

(volksvergadering), loven en laken (bijzondere gelegenheid) en kritisch onderzoeken. Volgens 

Braet zijn deze taalhandelingen niet gebonden aan de genoemde gesprekssituaties, maar dienen 

zij te worden opgevat als functionele categorieën die ook in andere gespreksituaties kunnen 

worden gebruikt. 

Het gebruik van de retorica als argumentatieleer is voor mijn onderzoek van belang, omdat 

ik het Overijsselse debat daarmee in een taalhistorisch kader kan plaatsen waarmee de 

deelnemers vertrouwd waren. Vanuit dat vertrekpunt zal ik de politieke strijd in Overijssel 

analyseren als een opeenvolging van drie concrete publieke gesprekssituaties en per situatie 

nagaan met welke taalhandelingen en sprekersrollen de partijen probeerden de publieke 

gesprekssituatie naar hun hand te zetten. 

Daarbij is het belangrijk om voor ogen te houden dat het gebruik van de drukpers de aard 

van de publieke gesprekssituatie fundamenteel veranderde. De drukpers maakte het mogelijk 

het politieke debat los te koppelen van de fysieke gesprekslocatie (de vergaderzaal) en te 

verplaatsen naar de ruimte van het gedrukte medium (het pamflet). Viel iemands sprekersrol in 

                                                      
163 Antoine Braet, De redelijkheid van de klassieke retorica, Leiden 2007, 43-45. Zie ook: Frans H. van Eemeren e.a., 

Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Background and Contemporary Developments, New 

York/London 1996. 
164 Braet 2007, 44. 
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de fysieke gesprekssituatie altijd samen met zijn sociale rol, in de publieke ruimte van het 

gedrukte medium kon de schrijver-woordvoerder elke gesprekssituatie creëren die hij wilde. 

Het gebruik van het gedrukte medium stelde de schrijvers zelfs in staat om de publieke 

gesprekssituatie te fictionaliseren, andere personen (bestaand of verzonnen) als woordvoerder 

te laten optreden, een pseudoniem als dekmantel te gebruiken, anonieme woordvoerders te laten 

optreden, (al dan niet verzonnen) documenten van de tegenpartij te laten uitlekken en van 

commentaar te voorzien, het publiek als sprekend personage op te voeren en een veelheid van 

literaire genres te gebruiken. 

Hoeveel groter de retorische mogelijkheden werden, blijkt alleen al uit de uitbreiding van 

het aantal persoonsvormen. Waren sprekersrollen in de fysieke gesprekssituatie per definitie 

gebonden aan de eerste persoon voor de spreker en de tweede persoon voor de toegesprokene, 

in het pamflet konden deze rollen in elke gewenste persoonsvorm worden uitgedrukt met als 

gevolg dat er veel meer gesprekssituaties en woordvoeringsrollen mogelijk waren dan in de 

fysieke werkelijkheid. Daar stond als minpunt tegenover dat de performatieve 

overtuigingsmiddelen (stem, gebaar, kleding) in de virtuele gesprekssituatie kwamen te 

vervallen. 

Voor de aard van de publieke gesprekssituatie maakte het verder verschil of de 

woordvoerders zich tot elkaar richtten of tot het publiek. De eerste variant doet zich 

bijvoorbeeld voor wanneer de partijen zich beperken tot de openbaarmaking van hun 

correspondenties. Van een publieksgerichte gesprekssituatie is sprake indien het publiek als 

oordelende autoriteit van meet af in het communicatieproces is meegenomen: door het publiek 

direct aan te spreken, door de oordelende rol van het publiek expliciet te benoemen of door het 

publiek als sprekend personage op te voeren. 

De publieksgerichtheid van een tekst kan verder blijken uit de keuze van tekstgenres 

(versvorm, drama, dialoog) en taalhandelingen. Bij de zeven taalhandelingen die in de retorica 

worden genoemd (aanklagen, verdedigen, aanraden, afraden, loven, laken, kritisch 

onderzoeken) gaat het om taalhandelingen die het publiek moeten verleiden partij te kiezen 

voor het standpunt van de spreker. Door de taalhandelingen zo goed mogelijk af te stemmen op 

de gesprekssituatie, kan de woordvoerder aan de argumentatieve inhoud van zijn tekst een 

interactief element toevoegen waarmee hij reacties bij het publiek uitlokt.165 

 

2.3 Argumentatie en bewijsvoering 

 

De boodschap die de strijdende partijen het publiek voorhouden, is het derde aspect van het 

politieke debat dat in mijn onderzoek aan de orde zal komen. Daarbij gaat het niet alleen om de 

inhoud van de boodschap maar ook om de manier waarop de woordvoerders hun standpunt 

beargumenteren en door de formulering overtuigingskracht meegeven. De zogeheten 

technische overtuigingsmiddelen die in de klassieke retorica worden gebruikt, zijn logos, ethos 

en pathos.166 Logos heeft betrekking op de redelijkheid van de argumentatie, ethos op de 

                                                      
165 Claes, Hulsens 2015, 10. 
166 Naast technische overtuigingsmiddelen, die betrekking hadden op de redekunst zelf, kende de retorica atechnische 

overtuigingsmiddelen: teksten van anderen die de spreker in zijn redevoering inlast in de vorm van wetsteksten, verklaringen 

van getuigen en dergelijke. Dat gebeurt onder meer in de Declaratie van de Deventer partij van 30 december 1654. Zie 

hoofdstuk 4. 
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(on)deugden van de (tegen)spreker, en pathos op de manier waarop de spreker emoties weet op 

te wekken bij het publiek. Hieronder geef ik een korte uiteenzetting van deze begrippen en de 

manier waarop zij in de analyse van het corpus worden gebruikt. 

 

2.3.1 Logos: het redelijke argument 

 

Bij het gebruik van het overtuigingsmiddel logos gaat het zowel om de argumenten (topen) als 

om de wijze van argumenteren. Al naar gelang de aard van de gesprekssituatie worden er twee 

soorten argumenten onderscheiden: specifieke en gemeenschappelijke topen. Specifieke topen 

worden gebruikt in specifieke gesprekssituaties zoals een juridische procedure, terwijl 

gemeenschappelijke topen in alle gesprekssituaties kunnen worden gebruikt. Van de topische 

redeneervormen worden in de retorica eveneens twee soorten genoemd: het paradigma en het 

enthymeem.167 

Het paradigma is een bewijsvoering door middel van inductie op basis van een of meer 

voorbeelden. Van de bewijskracht van het aangevoerde voorbeeld hangt af of met een enkel 

voorbeeld kan worden volstaan of dat meer voorbeelden nodig zijn. Het enthymeem is een 

vereenvoudigde uitvoering van het retorisch syllogisme. Anders dan in een syllogisme, waarin 

via deductie een noodzakelijke conclusie wordt getrokken op basis van twee premissen, wordt 

in een enthymeem de hoofdpremisse weggelaten, omdat deze bij het publiek bekend wordt 

verondersteld. De gebruikte premisse is doorgaans een concretisering, afleiding of toepassing 

van een meer algemene hoofdpremisse. In een enthymeem neemt de bewijsvoering de vorm 

aan van: standpunt want argument.168 De relatie tussen standpunt en argument bestaat meestal 

uit een logisch verband op basis van oorzaak, gevolg, analogie, gezaghebbende bron of 

uitspraak. 

Haar overtuigingskracht ontleent de retorische bewijsvoering vooral aan het gebruik van 

zogeheten gemeenschappelijke topen: argumenten die in elke gespreksituatie kunnen worden 

gebruikt.169 Braet stelt dat deze gemeenschappelijke topen gebaseerd zijn op een normatieve 

generalisatie van menselijke ervaringen en voorkeuren. Het argument heeft in dat geval de 

status van een zogeheten endoxon, een oordeel dat niet beargumenteerd hoeft te worden, omdat 

het door het publiek als waarheid wordt aanvaard, maar niet noodzakelijk waar of universeel 

hoeft te zijn. Een behoorlijke mate van waarschijnlijkheid of normatieve en logische 

geldingskracht is voldoende.170 

In feite gaat achter de enthymematische bewijsvoering hetzelfde mechanisme schuil dat 

ten grondslag ligt aan het gebruik van de politieke vocabulaires in de door Pocock bedoelde 

zin: de woorden verwijzen naar onderliggende paradigma’s die niet worden geëxpliciteerd, 

omdat ze door de overgrote meerderheid van de bevolking als een realiteit worden ervaren. De 

gemeenschappelijke topen zorgen ervoor dat het publiek het verdedigde standpunt als redelijk 

kan aanvaarden gegeven de aannemelijkheid van het gevonden argument.171 Schrijvers van 

                                                      
167 Braet 2007, 107. 
168 Volgens Braet is een paradigmatische bewijsvoering een subtype van het enthymeem. Zie verder Braet 2007, 107. 
169 Braet 2007, 165. 
170 Braet 2007, 37 en 165. In de taal van de pamflettisten wordt een endoxum aangeduid met het woord ‘maxime’. 
171 Braet 2007, 162. 
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politieke pamfletten die een zo groot mogelijk publiek willen overtuigen, zullen geneigd zijn 

hun bewijsvoering vooral op deze gemeenschappelijke topen te baseren. 

 

2.3.2 Ethos: het zedelijke argument 

 

Het beeld dat de spreker van zichzelf presenteert, is in de retorica eveneens een toegestaan 

overtuigingsmiddel. Daarbij gaat het om een persoonsgerichte argumentatie waarmee de 

spreker aannemelijk maakt dat hij over bepaalde deugden of kwaliteiten beschikt. Als 

prijzenswaardige kwaliteiten noemt Aristoteles in zijn verhandeling over de retorica: 

welwillendheid, deugdzaamheid en oordeelkundigheid. Welwillendheid is de gezindheid die de 

spreker toont jegens zijn publiek, deugdzaamheid heeft betrekking op zijn voorbeeldige 

persoonlijke kwaliteiten, oordeelkundigheid op zijn vakbekwaamheid. 

Al noemt Aristoteles ethos wel, aan het gebruik van dit overtuigingsmiddel besteedt hij 

volgens Braet weinig aandacht.172 Braet stelt dat daardoor de indruk kan ontstaan dat alleen het 

overtuigingsmiddel logos met argumentatie te maken heeft en de andere niet. Die indruk is 

volgens hem onjuist. Aristoteles geeft op verspreide plaatsen wel degelijk adviezen waaruit 

blijkt dat de spreker in bepaalde situaties argumenten kan aanvoeren om zijn welwillendheid, 

deugdzaamheid en oordeelkundigheid te benadrukken. Voorwaarde is wel dat de spreker deze 

persoonsgerichte bewijsvoering niet als een ondersteuning van zijn zaakgerichte bewijsvoering 

gebruikt, maar uitsluitend om aan te tonen dat hij over de genoemde eigenschappen beschikt.173 

Dat laat onverlet dat de behandeling van het overtuigingsmiddel ethos in de retorische 

taaltheorie vaag blijft. Zo blijft onduidelijk of de spreker behalve zijn eigen deugden 

(welwillendheid, deugdzaamheid, oordeelkundigheid) ook die van zijn tegenspreker in het 

geding mag brengen. In een politiek debat met een tegenstander zal het dan al heel gauw gaan 

om negatief ethos, dat wil zeggen eigenschappen waarmee de tegenspreker in een kwaad 

daglicht kan worden gesteld. Aristoteles keurt dat af omdat het in een logisch-argumentatieve 

redenering volgens hem niet moet gaan om de persoon die de bewering doet, maar om de 

bewering zelf.174 

Dat moge in de theorie van de retorica nastrevenswaardig zijn, maar daar hebben de 

pamfletschrijvers zich niet aan gehouden. Juist in het politieke debat worden retorische 

technieken vaak gebruikt om de tegenstander in de hoek te drijven met ad hominem-uitspraken. 

In het Overijsselse corpus is het eenvoudigweg onmogelijk om de vele negatieve uitspraken die 

de partijen over elkaar doen te negeren, zo overheersend is de rol die zij in de bewijsvoering 

spelen. In eerste instantie beperken deze negatieve oordelen zich tot wat iemand in zijn politieke 

functie heeft misdaan (ambtgebonden ondeugden), maar naarmate het debat langer duurt, 

komen ook zijn karakter, uiterlijk, gedrag in de samenleving, kleding en familie aan de orde 

(persoonsgebonden ondeugden). 

                                                      
172 Latere auteurs die voortbouwden op Aristoteles’ retorica, hebben aan het overtuigingsmiddel pathos in hun publicaties 

veel meer aandacht besteed. Een van hen was Gerard Vossius, rector van de Latijnse school in Dordrecht en later hoogleraar 

in Leiden, die in1606 een overzichtswerk van de retorica publiceerde en daarna een handboek (1621) dat overal in de 

Republiek in het onderwijs werd gebruikt. Vossius stelde dat de overtuigingskracht van een spreker wordt bepaald door de 

mate waarin hij in staat is zijn argumenten een emotionele lading te geven. Volgens Vossius is het niet de rede, maar de 

emotie die mensen aanzet tot handelen. Vier emoties zijn cruciaal: verdriet, vreugde, hoop en vrees. Zie verder: Arthur 

Weststeijn 2012, 69-140. 
173 Braet 2007, 125. 
174 Braet 2007, 179. 
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Vaak worden negatieve oordelen over de tegenstander in het Overijsselse corpus overigens 

niet eens beargumenteerd maar als vaststaand aangenomen en in de vorm van metaforen naar 

buiten gebracht, bijvoorbeeld door de tegenstander te vergelijken met historische personen als 

Machiavelli of Cromwell of door de partij van de tegenstander als een nest roofvogels (uilen) 

af te schilderen.175 In situaties waarin het negatieve vijandbeeld niet meer wordt beredeneerd 

en beargumenteerd maar deel gaat uitmaken van de literaire vormgeving van de tekst 

(vocabulaire, genre, metaforen en metoniemen) verschuift de bewijsvoering in de richting van 

het overtuigingsmiddel pathos. 

Naast de logisch-argumentatieve uitspraken zal ik ook de zelfbeelden en vijandbeelden 

analyseren die de partijen met behulp van zedelijke argumenten construeren, en nagaan in 

hoeverre zij deze beelden onderbouwen met verwijzingen naar onderliggende normen- en 

waardenstelsels. In feite gaat het daarbij om twee soorten bewijsvoering: een zaakgerichte, die 

de spreker gebruikt om zijn standpunt te beargumenteren c.q. dat van de tegenpartij te 

bestrijden, en een persoonsgerichte, om de geloofwaardigheid van zijn eigen persoon aan te 

prijzen c.q. die van de tegenspreker te ondermijnen. 

 

2.3.3 Pathos: het gevoelsargument 

 

Wat betreft het gebruik van het overtuigingsmiddel pathos komt Aristoteles volgens Braet niet 

veel verder dan het formuleren van algemene adviezen die suggereren dat het gebruik van 

pathos is toegestaan, maar alleen als de spreker een aanvaardbare reden kan noemen waarom 

het publiek een bepaalde emotie kan en mag voelen. Zo kan de spreker aantonen (of 

weerleggen) dat bepaalde personen als vrienden of vijanden moeten worden beschouwd, 

hetgeen voor het publiek een reden kan zijn om deze personen te prijzen of te haten. Op dezelfde 

manier kan een advocaat verzachtende omstandigheden aanvoeren om de rechter te bewegen 

tot medelijden met een dief die door armoede tot diefstal is aangezet. Met andere woorden: 

indien een gevoelsargument relevant is in relatie tot de besproken kwestie, lijkt ook dit 

overtuigingsmiddel in de retorica aanvaardbaar. 

Los daarvan is pathos als overtuigingsmiddel in de retorica vooral verbonden met de 

literaire vormgeving. Stijl was niet toevallig het belangrijkste kenmerk van de gelegenheidsrede 

(genus demonstrativum). Daarin moest de spreker proberen om het publiek vooral met zijn 

taalkunst te overtuigen. Prijzen en misprijzen worden in deze gesprekssituatie genoemd als de 

beste manier om emoties bij het publiek op te wekken. De relatie tussen het gebruik van literaire 

taal, het opwekken van emoties en het overtuigen van het publiek was in de klassieke oudheid 

zo vanzelfsprekend dat de Romeinen hun gehele literatuur tot het gelegenheidsgenre 

rekenden.176 

In mijn analyse van het gebruik van gevoelsargumenten zal ik mij vooral concentreren op 

de argumentatie-versterkende functie die literair taalgebruik in persuasieve teksten kan hebben. 

Traditioneel worden tot de stijlmiddelen alleen de constructieve (figuren) en semantische 

(tropen) transformaties gerekend. De moderne retorica heeft in de tweede helft van de vorige 

eeuw een begrippenapparaat ontwikkeld waarmee literaire taalvormen exacter kunnen worden 

                                                      
175 Zie hoofdstuk 5 en 6. 
176 G.J. van Bork e.a., Algemeen letterkundig lexicon, DBNL 2012. 
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beschreven.177 Basisfunctie van elke vorm van literair taalgebruik is in deze visie: het vestigen 

van de aandacht op de formulering zelf. Literaire taalvormen kunnen overal ontstaan waar 

variatie van formulering mogelijk is. In principe kan dat op alle linguïstische niveaus: 

typografie, fonologie, vocabulaire, syntaxis, semantiek, logica en pragmatiek 

(taalhandelingen).178 

Deze ruimere definitie van literair taalgebruik maakt het mogelijk om de retorische 

strategieën van de vroegmoderne pamfletauteurs te analyseren in de context van de politieke 

strijd en daarbij niet alleen constructieve en semantische transformaties te betrekken maar ook 

intertekstuele elementen als spreekwoorden, zegswijzen en aanhalingen uit andere literaire 

bronnen, het spel met de vaste typografische elementen op het titelblad, de opbouw van de 

vertelsituatie met bijbehorende rolverdeling, keuze voor proza of poëzie, en dergelijke. Het 

gebruik van deze literaire middelen definieer ik als een niet-argumentatieve strategie om de 

inhoud van de tekst zo goed mogelijk af te stemmen op het publiek. 

  

                                                      
177 Claes, Hulsens 2015, 11. 
178 Claes, Hulsens 2015, 10. 
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HOOFDSTUK 3 Land zonder regering 

 

Wanneer op 27 mei 1657 de beschieting van het Overijsselse havenstadje Hasselt begint, geeft 

burger Theunis Roelofs zijn dochter en huisknecht opdracht van elk schot aantekening te 

houden. Het resultaat van hun telling laat hij vastleggen in een beëdigde verklaring.179 In de 

twee dagen die het beleg duurt, worden volgens Roelofs 780 schoten gelost. Niet alleen met 

kogels, maar ook met ‘cogelsschroet, ketelingen, isere bolten en schuyftangen’ zoals het 

stadsbestuur van Hasselt na afloop in een woedende brief aan de Staten-Generaal meldt. 

Het aantal schoten in aanmerking genomen, valt het aantal slachtoffers in Hasselt mee, 

maar dat geldt bepaald niet voor de aard van hun verwondingen. Van beide burgers die door 

een kogel worden getroffen, wordt het complete hoofd van de romp geschoten. Van Jan ter 

Linden, een tachtigjarige grijsaard die ’s morgens op het bolwerk Het Houten Wambuis een 

kijkje komt nemen bij het vuurgevecht, en van een onbekend gebleven jongeman, eveneens in 

genoemd bolwerk. Onder de belegeraars worden ruim twintig doden geteld, merendeels 

soldaten die door tegenvuur uit Hasselt worden getroffen en in de Mastenbroeker polder hun 

laatste rustplaats vinden. 

De materiële schade in de stad is groot. Vier burgemeesters maken de balans op, samen 

met de stadstimmerman en de stadsmetselaar. De meeste schade heeft het huis van een zekere 

Jan van Duren geleden dat is getroffen door meer dan 80 kogels. In totaal komen de rapporteurs 

op 57 beschadigde huizen. Verder is er aanzienlijke schade aan kerk, toren, raadhuis, school, 

ammunitiemagazijn, schepen, stadsbrug, dijken en landerijen. Samen met de uitgaven voor 

kogels, kruit, lonten, schoppen en bijlen, de schade aan geschut en verdedigingswerken, de 

geroofde koeien en de voorraden bier en wijn komt de rekening uit op 13.524 Caroli gulden en 

14 stuivers. Waarbij inbegrepen een lijfrente van 300 gulden voor Lysbeth Nahuis, de weduwe 

van de ongelukkige Jan ter Linden. 

Meer nog dan over hun doden en kapotte huizen zijn de burgers van Hasselt 

verontwaardigd over het feit dat deze streek hun is geleverd door de buren: de stadsbesturen 

van Kampen en Zwolle. Drie jaar eerder waren deze steden samen met de edelen van Salland 

en Vollenhove uit de landsregering gestapt, omdat de andere regeringsleden hun kandidaat voor 

het vacante drostambt Twente niet wilden aanvaarden. Hasselt koos in het conflict partij voor 

de tegenstanders en dat kwam de stad duur te staan. 

De brief die het stadsbestuur van Hasselt na het beleg aan de Staten-Generaal stuurt, liegt 

er niet om. ‘Een ongehoorde ende grouwelicke tyrannye, door die van Campen en Swolle onder 

commando van Haersolte ons aengedaan’, veroordelen de Hasseltse regenten de actie van hun 

buren.180 Om aan hun woede in bredere kring bekendheid te geven, laten ze een pamflet 

verspreiden waarin het beleg van hun stad op maar liefst zestien punten wordt vergeleken met 

de mislukte overval op Amsterdam door stadhouder Willem II in 1650.181 Voor de aanstichters 

van beide euveldaden heeft de Hasseltse pamfletschrijver geen goed woord over. Het zijn 

volgens hem ‘deselve persoonen, die, den Lande de ruste benydende, in onruste haer voordeel 

soecken’. 

                                                      
179 Ebbinge Wubben 1861, 13. 
180 Ebbinge Wubben 1861, 20. 
181 Kort en Bondigh Historisch Verhael 1657. Het pamflet is een goed voorbeeld van een paradigmatische bewijsvoering op 

basis van analoge voorbeelden. 
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De burgers van Hasselt likken hun wonden, repareren hun huizen, danken God dat zij niet in 

handen van de tiran zijn gevallen en nemen de les ter harte die een lokale kroniekschrijver hun 

in een gedicht voorhoudt: 

 

Ghy borgers van Hasselt 

syt dit gedachtich 

en neemt geen meer 

Swolschen en Campers in 

als ghy zij machtich 

want dat sij u vijandt binnen 

connen sy niet ontkennen.182 

 

Het beleg van Hasselt is een van de vele vijandelijkheden die de regenten in Overijssel elkaar 

hebben aangedaan in een conflict dat in de historiografie bekend is geworden als de Overijsselse 

partijstrijd. Al verliep deze strijd niet altijd zo gewelddadig als in Hasselt, dreigementen over 

en weer, beslaglegging op elkaars belastinginkomsten, het ontslaan van elkaars afgevaardigden 

en het gijzelen van elkaars ambtenaren waren beproefde strijdmiddelen. Al hadden de inwoners 

van Overijssel mogelijk niet verwacht dat de partijstrijd in zoveel wapengeweld zou uitmonden, 

een verrassing kan de breuk in de landsregering niet zijn geweest. 

Eenheid van bestuur had Overijssel ook in de jaren daarvoor amper gekend.183 Hoe 

verdeeld het landsbestuur was, bleek wel uit het feit dat de regering in de zeventiende eeuw nog 

altijd geen vaste zetelplaats had. Wanneer de Staten van Overijssel vergaderden, kwamen zij 

bij jaarlijkse toerbeurt bijeen in Deventer, Kampen of Zwolle. Het ontbreken van een vast 

regeringscentrum was een gevolg van het feit dat Overijssel als staatkundige eenheid in 1654 

amper honderd jaar bestond, en de landsregering zelfs nog veel korter. Overijssel was in 1528 

ontstaan, toen keizer Karel V de landschappen Salland, Twente en Vollenhove samenvoegde 

tot de heerlijkheid Overijssel en het gebied als een zelfstandig gewest toevoegde aan de 

Bourgondische Nederlanden. 

Tot dat jaar hadden de drie genoemde streken deel uitgemaakt van het Oversticht dat samen 

met het Nedersticht binnen het Heilige Roomse Rijk een zelfstandig vorstendom vormde 

waarover de bisschop van Utrecht de scepter zwaaide.184 Nedersticht en Oversticht vormden 

aanvankelijk een aaneengesloten gebied, maar raakten van elkaar gescheiden toen de graven 

van Gelre in 1188 definitief bezit namen van de Veluwe. De prins-bisschop van Utrecht kon 

daar weinig tegenover stellen. Op militaire bijstand van zijn leenheer, de Duitse keizer, hoefde 

hij niet meer te rekenen, sinds deze in 1122 bij het Concordaat van Worms zijn benoemingsrecht 

op de Utrechtse bisschopszetel was kwijtgeraakt. Gezien de omstandigheden kon hij niet veel 

anders doen dan de scheiding van Nedersticht en Oversticht als een voldongen feit aanvaarden. 

                                                      
182 De tekst van dit gedicht is ontleend aan: Ebbinge Wubben 1864, 56. 
183 De gegevens over Overijssel zijn ontleend aan: E.D. Eijken (e.a.), In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur in 

Overijssel, Zwolle 1978; B.H. Slicher van Bath, Geschiedenis van Overijssel, Zwolle 1979; A.J. Mensema (e.a.), De 

ridderschap van Overijssel. Le metier du noble, Zwolle 2000; H. Slechte, Geschiedenis van Deventer (twee delen), Zutphen 

2010; J.C. Streng, ‘Stemme in Staat’. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle 1579-1795, Hilversum 1997. 
184 Geografisch gezien viel het territorium van het Oversticht samen met de huidige provincies Overijssel, Drenthe en de stad 

Groningen. Het Nedersticht besloeg het gebied van de huidige provincie Utrecht. 
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Aanvankelijk probeerde hij nog wel een landsheerlijke adviesraad voor het gehele Sticht in 

stand te houden, maar een Stichtse standenvergadering is daaruit nooit ontstaan.185 

Nedersticht en Oversticht ontwikkelden zich in feite als twee aparte staten onder dezelfde 

landsheer. Het regeringscentrum van het Nedersticht werd Utrecht, terwijl de regeringszetel in 

het Oversticht werd gevestigd in Vollenhove, een voormalig jachtgebied van de landsheer aan 

de Zuiderzee. Daar liet hij een residentie bouwen met dienstwoningen voor zijn ambtelijke staf. 

Het complex heeft tot 1528 dienstgedaan als regeringscentrum en werd daarna ook door de 

stadhouders van de Bourgondische vorsten nog een tijd lang als zodanig gebruikt. 

 

3.1 Van vazalstaat tot territoriale staat 

 

De omvorming van het Oversticht van een vazalstaat tot een territoriale staat was een moeizaam 

proces dat vele jaren in beslag nam. De feodalisering van de opstandige lokale adel vormde 

daarbij een van de voornaamste obstakels. Groningen en Drenthe kwamen al snel buiten deze 

staat-in-opbouw te vallen, nadat een bisschoppelijk leger onder leiding van de landsheer in 1227 

door een groep opstandige Drentse edelen en boeren in de omgeving van Hardenberg in de pan 

was gehakt, de landsheer inbegrepen.186 In de volgende jaren slaagden ook diens opvolgers er 

niet in om deze gebieden definitief aan hun gezag te onderwerpen. 

In Salland, Twente en Vollenhove verliep de staatsvorming voorspoediger. Een belangrijk 

verschil met Drenthe en Groningen was dat de landsheer in Overijssel een beroep kon doen op 

de medewerking van Deventer, Kampen en Zwolle. Vanaf de twaalfde eeuw hadden deze 

steden zich ontwikkeld tot de belangrijkste handelscentra in de Noordelijke Nederlanden, met 

intensieve contacten in het Rijnland, Westfalen, Noord-Duitsland en Noorwegen. Alle drie 

maakten zij deel uit van de Hanze, een verbond van Noord-Europese handelssteden dat zijn 

grootste bloei beleefde in het midden van de vijftiende eeuw. Ook in cultureel opzicht speelden 

de drie Overijsselse steden in deze periode een hoofdrol. Zij waren de bakermat van de Moderne 

Devotie en het christelijke humanisme die de overgang vormden naar de vroegmoderne tijd.187 

Eigenbelang was voor de drie Overijsselse steden de belangrijkste drijfveer om de 

pacificatiepolitiek van de landsheer te steunen. Zij ondervonden periodiek ernstige overlast van 

lokale adellijke krijgsheren die de veiligheid van het handelsverkeer op de oostelijke landroutes 

bedreigden. Om hun belangen te beschermen hadden de drie steden in 1317 een onderling 

verbond gesloten om de overlast op de IJssel te bestrijden. In 1352 zegden zij de bisschop steun 

toe in zijn strijd tegen de adel. In ruil daarvoor ontvingen zij privileges waardoor zij zichzelf 

                                                      
185 Het Nedersticht kreeg in de tweede helft van de veertiende eeuw een eigen standenvergadering. 
186 De slag is bekend geworden als de Slag bij Ane. De afsplitsing van Drenthe werd in 1528 door Karel V bekrachtigd. 

Drenthe gold sindsdien als een zelfstandig landschap, al was het niet vertegenwoordigd in Staten- Generaal. 
187 Israel 2001, 5-49. Deventer bood in de overgang van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd vaak onderdak aan omstreden 

godsdienstige groeperingen. Na Geert Grote en zijn Moderne Devotie kregen tussen 1533 en 1535 de Wederdopers voet aan 

de grond in de stad. In 1669 leidde de komst van het socianisme tot een conflict tussen de gereformeerde kerk en twee lokale 

doopsgezinde groeperingen, uitmondend in een kortstondige pamfletoorlog. Tot een veroordeling van de doopsgezinden 

kwam het niet. Eerherstel voor deze groepering kwam na 1672, toen de doopsgezinden samen met de andere burgers van de 

stad zij aan zij stonden tijdens de bezetting door Munsterse en Franse troepen. Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat dit 

kortstondige godsdienstconflict invloed heeft gehad op de Overijsselse partijstrijd. Zie verder: Bonnie Rademaker-Helfferich, 

‘Een verschrikkelijk en gruwelijk kwaad. Socianisme in Deventer; een Deventer pamflettenstrijd van 1669 tot 1671’, in: 

Socianisme in de Nederlanden, Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 30 (2004), Hilversum 2005, 237-248. 
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gaandeweg de status van vrije stadsrepublieken konden aanmeten als waren zij keizerlijke 

Rijkssteden.188 

Bij de territorialisering van het overheidsgezag liet de landsheer zich leiden door de 

bestaande indeling in landschappen. Dat wil zeggen dat Salland, Twente en Vollenhove werden 

aangewezen als hoofddrostambten, elk met een eigen bestuursapparaat, eigen rechtstelsels en 

eigen standenvergaderingen.189 Voor de standenvergadering werden behalve de steden zowel 

de edelen als de andere grondeigenaren uitgenodigd.190 Wanneer de landsheer zich liet 

inhuldigen, deed hij dat in elk van de drie hoofddrostambten en in elk van de drie hoofdsteden. 

Periodiek nodigde hij de landschapsstaten uit voor een gemeenschappelijke landdag op de 

Spoolderberg bij Zwolle. 

Nadat de landsheer Overijssel onder zijn gezag had gebracht, volgden vanaf 1400 de eerste 

maatregelen om rechtspraak en bestuur te centraliseren. De eigen rechtstelsels van de 

landschappen werden in 1457 vervangen door een gemeenschappelijk landrecht voor heel 

Overijssel. Maar een poging van de landsheer om voor het hele gewest een rechtbank van 

beroepsjuristen in te stellen, stuitte bij de standen op verzet en mislukte.191 Het hoogste 

rechterlijk college bleef de zogeheten Klaring, samengesteld uit afgevaardigden van adel en 

steden.192 

Na de rechtstelsels kwamen de standenvergaderingen aan de beurt om te worden 

gecentraliseerd. Het probleem was opnieuw de positie van de adel. In beginsel kon elke edelman 

op grond van zijn leenband aanspraak maken op een stem in de standenvergadering en daarvoor 

zelfs een persoonlijke uitnodiging verwachten. Dat waren er zoveel dat elke poging om de drie 

landschapsstaten te integreren gedoemd was te mislukken. Of de edelen kwamen helemaal niet 

opdagen, waardoor op de aansluitende zittingen van de Klaring geen recht kon worden 

gesproken. Of ze kwamen wel, maar waren dan met zovelen dat de vergaderkosten uit de hand 

liepen.193 

De ergernis over het ongedisciplineerde gedrag van de edelen was groot en werd mede 

ingegeven door het feit dat zij niet de lasten maar wel de lusten van het statenlidmaatschap 

incasseerden. Hun belangrijkste privilege was dat zij vrijgesteld waren van belastingen die 

werden vastgesteld op basis van het bezit en gebruik van cultuurgrond. Naarmate het ledental 

van de ridderschappen groeide, bleef een steeds groter deel van het landbouwareaal onbelast, 

                                                      
188 Op deze status bleven de steden zich ook tijdens en na de Opstand beroepen. In hoeverre die claims terecht waren, is 

onzeker. Zie daarvoor: H. Slechte 2010. 
189 Daarnaast waren er nog kleinere drostambten in Haaksbergen en Diepenheim, maar deze hadden een ondergeschikte rol. 

Hetzelfde gold voor de Heerlijkheid Almelo die buiten de bisschoppelijke bestuursindeling viel, omdat de heer van Almelo 

binnen zijn gebied het landsheerlijke gezag bezat. 
190 Het eerste landrecht werd per landschap uitgevaardigd: Twente (1365), Salland (1406), Vollenhove (1406). In 1457 

werden de landschapsrechten vervangen door een gemeenschappelijk landrecht voor heel Overijssel. Binnen de Overijsselse 

steden gold het stadsrecht. Zie verder: Js. Mooijweer, ‘‘‘In Overissel hatt die Ritterschaft grosse Prominenz’’. De 

Ridderschap(pen) van Overijssel van 1424 tot 1622’, in: A.J. Mensema e.a., De ridderschap van Overijssel. Le métier du 

noble, Zwolle 2000,19-20. 
191 Mooijweer 2000, 21. 
192 De Klaring werd in 1365 opgericht als hoogste beroepsinstantie voor uitspraken van lagere rechtbanken op het platteland. 

De Klaring bestond uit de landsheer, de riddermatigen uit de drie kwartieren Salland, Twente en Vollenhove, en de 

afgevaardigden van de drie grote steden Deventer, Kampen en Zwolle. Vonnissen van de schepenrechtbanken in de steden 

waren niet onderworpen aan dit appèl. Naast de Klaring was er de Hoge Bank die uitsluitend bestemd was voor leden van 

adellijke families. De samenstelling hiervan was gelijk aan de Klaring. Zie verder: P. Brood, F.A.J. van der Ven, Klaring van 

Overijssel, Hilversum 2010. 
193 Mooijweer 2000, 24, 38. Tussen 1400 en 1500 schommelde het ledental van de drie gezamenlijke ridderschappen tussen 

de 133 en 172 leden. 



63 

 

met als gevolg dat de belastingdruk op de andere grondeigenaren en de steden toenam.194 

Daarom beperkte bisschop Philips van Bourgondië in 1520 de vrijstelling tot de hoofdwoning 

van de edelman met bijbehorende grond. 

 

3.2 Een nieuwe landsheer 

 

De bisschop van het Sticht heeft zijn reorganisatieplannen niet kunnen voltooien. In het begin 

van zestiende eeuw was zijn positie door aanvallen uit Gelre zo verzwakt dat de steden en 

ridderschappen van het Oversticht noodgedwongen de hulp inriepen van keizer Karel V. Deze 

toonde zich alleen bereid om bijstand te verlenen, als hem ook de landsheerlijkheid werd 

opgedragen. Uitgeput door de plunderingen van de hertog van Gelre gaven de Overijsselse 

steden en ridderschappen toe aan zijn eis, hoewel zij liever onder het gezag van de bisschop 

van Utrecht waren gebleven vanwege de grotere vrijheid die zij onder diens bestuur genoten.195 

Karel V nam in 1528 het landsheerlijk gezag in het Oversticht over en voegde het gebied 

in afgeslankte vorm (zonder Drenthe en de stad Groningen) als zelfstandige heerlijkheid 

Overijssel toe aan de Nederrijns-Westfaalse Kreits van het Heilige Roomse Rijk. In 1548 werd 

Overijssel ingedeeld bij de Bourgondische Kreits waartoe ook de andere Nederlanden 

behoorden. Het bestuur van het gewest liet de keizer over aan een stadhouder die het 

bisschoppelijk paleis in Vollenhove als residentie koos.196 

De stadhouder werd ondersteund door een Hof van Kanselier en Raden, een instelling die 

in de andere Bourgondische Nederlanden al langer bestond en tot taak had de stadhouder met 

juridische adviezen bij te staan, hem bij afwezigheid te vervangen en recht te spreken in 

bezitsgeschillen.197 Het Hof werd in 1553 gevestigd in Vollenhove maar stuitte, net als eerder 

de beroepsrechtbank van de bisschop, op verzet van adel en steden. In 1572 verhuisde het Hof 

naar Zwolle en in 1580 naar Oldenzaal, het laatste bolwerk van de Bourgondische vorst in 

Overijssel, waar het een stille dood stierf. 

Voor steden en ridderschappen, gewend aan persoonlijk overleg met hun landsheer en 

rechtspraak in eigen beheer, was het Bourgondische staatsbestel een breuk met het verleden. 

Steeds meer zaken werden buiten de standen om afgehandeld en de ordonnanties kwamen 

voortaan vanuit Brussel. Maatregelen om het ongedisciplineerde gedrag van de edelen aan te 

pakken, maakten deel uit van het nieuwe beleid. In 1530 kondigde de stadhouder aan dat elke 

edele die wegbleef van de landdag, zijn lidmaatschap van de ridderschap verloor en daarmee 

zijn recht op belastingvrijstelling.198 

Zo gemakkelijk lieten de edelen zich hun privileges niet ontnemen. Zij beloofden 

beterschap, maar vervielen al snel weer in hun oude gedrag, waarna in 1564 een nieuwe 

maatregel volgde. Ongeldige absentie zou voortaan worden bestraft met een geldboete, maar 

ook deze maatregel bleef zonder succes als gevolg van de onrust die aan de Opstand voorafging. 

Het optreden van de stadhouder deed bij de Overijsselse edelen wel geleidelijk het besef 

                                                      
194 Mooijweer 2000, 32. 
195 Eijken 1978, 15; Israel 2001, 61-79. 
196 In de overdrachtsakte werd vermeld dat de banden met Drenthe en Groningen hersteld moesten worden, maar daarvan 

kwam niets terecht. Zie Mooijweer 2000, 22. 
197 Eijken 1978, 21. 
198 Mooijweer 2000, 33. 
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ontstaan dat het bestuursstelsel van de afzonderlijke landschapsstaten zijn beste tijd had gehad. 

Alleen als zij zich verenigden, konden zij hun politieke invloed behouden.199 

 

3.3 De eerste landsregering 

 

De Opstand zorgde voor een doorbraak in de vorming van een landsbestuur. Na de aanvaarding 

van de door Willem van Oranje voorgedragen George van Lalaing als stadhouder traden 

Deventer, Kampen, Zwolle en de ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove in 1578 

voor het eerst naar buiten onder de naam van ‘Ridderschap en Steden, representerende de Staten 

van Overijssel’. Vanaf dat jaar begonnen zij verslagen van hun vergaderingen bij te houden en 

toonden zij de ambitie om zich als een gemeenschappelijke landsregering te gedragen. 

Daar stond tegenover dat de Staten de benoeming van Lalaing aangrepen om de klok op 

het gebied van de staatshervorming terug te draaien. Alle nieuwigheden die na 1528 waren 

ingevoerd, werden afgeschaft. De nieuwe stadhouder werd verplicht om zijn zaken rechtstreeks 

te regelen met de Staten, zonder tussenkomst van het Hof van Kanselier van Raden. Hij moest 

bovendien beloven alle rechten en gewoonten, vrijheden en privileges van steden en edelen te 

zullen handhaven en geen maatregelen te zullen nemen zonder goedkeuring van de Staten.200 

De aanvaarding van Lalaing betekende niet dat de Staten zich meteen voluit achter de 

Opstand plaatsten. De leden waren aanvankelijk onderling sterk verdeeld over de vraag of men 

voor Spanje of Holland moest kiezen. De ridderschap, voor wie het opzeggen van de eed van 

trouw aan de vorst geen optie was, koos in 1580 nog unaniem partij voor Philips II.201 In 

Deventer, Kampen en Zwolle liepen de meningen uiteen. Kampen, door zijn ligging aan de 

Zuiderzee sterk op Holland georiënteerd, wierp zich op als de vurigste pleitbezorger van de 

aansluiting bij de Opstand.202 In Deventer en Zwolle daarentegen vroegen de regenten zich 

openlijk af of hun steden zich gezien hun Hanze-verleden niet beter als vrije stadsrepublieken 

bij het Heilige Roomse Rijk konden aansluiten dan bij concurrent Holland.203 

De onderlinge verdeeldheid leidde ertoe dat de Staten van Overijssel een afwachtende 

houding innamen en zowel de Unie van Utrecht (1579) als het Plakkaat van Verlatinghe (1581) 

niet ondertekenden. Deze neutrale koers werd mede ingegeven door het feit dat Overijssel op 

het moment van ondertekening nog steeds in handen was van de Spaanse troepen, terwijl de 

oorlogshandelingen in Holland in 1578 waren beëindigd. Pas nadat Maurits in 1591 de 

IJsselsteden had heroverd, keerde het tij en konden de Staten hun rol als landsregering op zich 

nemen. Vanaf 1594 gingen zij hun stukken zegelen met een eigen zegel. 

Van een goed functionerend landsbestuur was desondanks ook na 1594 nog lange tijd geen 

sprake. Oldenzaal, de belangrijkste stad in Twente, was in 1605 door Spinola heroverd, waarna 

de stad nog geruime tijd in Spaanse handen bleef. Vanuit Oldenzaal domineerden de 

Spanjaarden niet alleen Twente maar ook aangrenzende delen van Salland, totdat Oldenzaal in 

1626 definitief bij de Republiek kwam. Tot die tijd was er in Overijssel sprake van twee 

landsregeringen die een eigen bestuursapparaat in stand hielden met eigen Statenvergaderingen, 

                                                      
199 Mooijweer 2000, 30. 
200 Eijken 1978, 27. 
201 Mooijweer 2000, 24. 
202 Mooijweer 2000, 23. 
203 Prak 2013, 191. 
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eigen stadhouders en eigen drosten. Over de activiteiten van de Staten aan Spaanse zijde is 

weinig bekend. 

Zeker is dat de meeste leden van de Twentse ridderschap de vergaderingen van zowel de 

Spaanse als de Staatse Staten zoveel mogelijk meden.204 De meeste leden durfden geen keuze 

te maken. Wie voor de ene partij koos, werd door de andere partij tot vijand verklaard. Voor de 

Twentse edelen in hun onbeschermde woonsteden op het platteland bracht een dergelijke keuze 

grote risico's mee. Velen verhuisden in deze periode dan ook tijdelijk naar het buitenland of 

trokken zich terug in de dichtstbijzijnde verdedigbare stad, in dit geval Deventer.205 Gevolg was 

dat de Spaanse Staten volledig werden gedomineerd door de Spaanse stadhouders, terwijl 

Deventer, Kampen en Zwolle in de Staatse Staten de overhand hadden. 

 

3.4 Steden versus adel 

 

De Spaanse bezetting van Twente was niet de enige reden waarom de staatsvorming in 

Overijssel stagneerde. In het landsbestuur bleef het dossier van de corporatisering van de 

ridderschap zorgen voor chronische verdeeldheid. Onduidelijk bleef wie van de edelen lid van 

de landsregering kon worden en wie niet.206 De steden vreesden dat een steeds groter deel van 

het Overijsselse grondbezit onbelast zou blijven, als de groei van de ridderschap niet aan banden 

werd gelegd.207 Om die reden kwamen zij aan het einde van de zestiende eeuw tot de slotsom 

dat het niet langer aan de edelen zelf kon worden overgelaten om te bepalen wie lid kon worden 

van de ridderschap. In 1598 deed zelfs het gerucht de ronde dat de steden de adel het liefst 

helemaal buiten de regering wilden houden.208 Dat was niet het geval, maar de steden wensten 

het lidmaatschap van de ridderschap wel zoveel mogelijk te beperken.209 

De kwestie sleepte zich voort tot 1622, toen beide partijen het in beginsel eens werden over 

een toelatingsreglement dat de corporatisering van de ridderschap definitief regelde.210 Daarbij 

moesten de edelen op twee belangrijke punten toegeven: zowel over de toelating van een nieuw 

lid als over de erkenning van een nieuwe havezate beslisten voortaan de Staten, dat wil zeggen 

steden en ridderschap samen.211 Daarmee verwierven de steden het medebeslissingsrecht over 

                                                      
204 Tussen 1579 en 1610 verschenen gemiddeld per keer slechts vijf edelen op de vergadering van de Staatse Staten. Zie 

Mooijweer 2000, 37. 
205 A.J. Mensema, A.J. Gevers, ‘De Staten als Souvereinen van Overijssel 1578-1795’, in: Eijken (e.a.) 1978, 35. 
206 In het begin van de zestiende eeuw probeerde de bisschop van Utrecht de groei van de ridderschap te beperken door aan 

edelen alleen vrijstelling van belasting toe te staan voor hun zaalsteden met bijbehorende goederen. Om toch van de 

vrijstelling maximaal te kunnen blijven profiteren, gingen diverse edelen ertoe over om door koop en ruil hun grondbezit 

zoveel mogelijk rond hun zaalstede te concentreren of hun huis te verplaatsen naar plekken waar zij hun meeste goederen 

bezaten. Om deze praktijk tegen te gaan, bepaalde de stadhouder in 1546 dat zij alleen voor vrijstelling in aanmerking 

kwamen voor een zaalstede waarvoor de vrijstelling ook in het verleden had gegolden en die door hem en zijn gezin werd 

bewoond. Edelen die wel een zaalstede op het platteland bezaten maar zelf in een van de steden woonden, werden nu 

gedwongen hun zaalstede te bewonen, wilden zij lid blijven van de ridderschap. Om zoveel mogelijk te profiteren van de 

vrijstelling probeerden de edelen vervolgens om het eigen grondbezit rond hun zaalstede verder uit te breiden, waarna de 

Staten in 1603 besloten om het grondbezit waarvoor vrijstelling kon worden genoten te beperken tot ruim 12 hectare. Zie 

Mooijweer 2000, 34-35. 
207 Mooijweer 2000, 32. 
208 Mooijweer 2000, 45. 
209 Mooijweer 2000, 31. 
210 Voornaamste eisen waren: adellijke geboorte, bezit van een zaalstede of havezate op het platteland, grondbezit met 

tenminste een waarde van 25.000 gulden dat gelegen moest zijn in het richter- of schoutambt dan wel het kerspel waar ook de 

havezate zelf was gelegen, en het lidmaatschap van de gereformeerde kerk. 
211 Mooijweer 2000, 31. 
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de omvang van de ridderschap. Over dit reglement ontstonden daarna nog wel enige 

meningsverschillen, maar deze werden in 1630 met een herziening van het reglement opgelost. 

Met andere woorden: pas rond 1630, nadat de laatste Spaanse soldaten uit Twente waren 

vertrokken en de corporatisering van de ridderschap was afgerond, was er voor het eerst sprake 

van een Overijsselse landsregering die zeggenschap kon uitoefenen over het gehele gewest. Het 

landsbestuur bestond uit twee leden met een gelijk stemgewicht: steden en ridderschap. De 

steden waren Deventer, Kampen en Zwolle, de ridderschap bestond uit de kwartier-

ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove.212 Alle zes deelnemende corporaties 

beschikten over een eigen afgevaardigde in de Staten-Generaal die per toerbeurt van drie jaar 

werd gekozen.213 

De Staten van Overijssel kwamen ten minste tweemaal per jaar bij elkaar. De eerste keer 

in maart, nadat in de steden de jaarlijkse raadsverkiezingen waren gehouden, en de tweede keer 

in het najaar.214 De leden van de ridderschap hadden op persoonlijk titel zitting in de 

landsregering en brachten hoofdelijk hun stem uit. De afgevaardigden van de steden brachten 

per stad één stem uit en waren gebonden aan ruggespraak. Indien nodig scheidde de landdag op 

reces om de stedelijke afgevaardigden de gelegenheid te geven met hun achterban overleg te 

plegen. Gewoonlijk duurde een vergadering een week tot veertien dagen. De Staten van 

Overijssel vergaderden afwisselend in een van de drie hoofdsteden. 

Centrale staatsinstellingen zoals een Hof van Justitie en een Rekenkamer ontbraken. Als 

hoogste rechtscollege (Klaring) en Hoge Bank van adel fungeerden de Staten van Overijssel 

zelf. De bestuurlijk-administratieve indeling bleef onveranderd. De steden regelden hun eigen 

rechtspraak, terwijl de rechtspraak op het platteland in handen bleef van drosten. Naast drie 

hoofddrostambten (Salland, Twente en Vollenhove) waren er twee kleinere drostambten 

(Haaksbergen en IJsselmuiden) en één hoogschoutambt (Hasselt). De drostambten waren 

onderverdeeld in richterambten of schoutambten. De publiekrechtelijke taken op het platteland 

werden geregeld in zogeheten markegenootschappen (corporaties van grondeigenaren). 

 

3.5 Verdeling van de soevereiniteit 

 

Met de totstandkoming van het toelatingsreglement van de ridderschap leek een belangrijke 

stap in de staatsvorming gezet, ware het niet dat zich tussen steden en ridderschap in het begin 

van de zeventiende eeuw een nieuw conflict openbaarde dat roet in het eten dreigde te gooien, 

en wel de vraag bij wie na het afzweren van de koning van Spanje het hoogste overheidsgezag 

in Overijssel terecht was gekomen. De kwestie speelde in alle gewesten. In theorie was het 

antwoord eenvoudig. Aangezien Filips II in elk gewest afzonderlijk was ingezworen, waren 

diens soevereine rechten overgegaan op de afzonderlijke landsregeringen, zo was de heersende 

                                                      
212 De kleine steden Hasselt, Steenwijk en Oldenzaal, die vroeger door de landsheer incidenteel ook voor de landdag werden 

uitgenodigd om hun advies uit brengen, kregen geen zetel in de Staten. Mensema 1978, 39. 
213 J.C. Streng, ‘De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Verenigde Republiek 

1650-1702’, in: Overijsselse historische bijdragen: verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van 

Overijssels Regt en Geschiedenis, vol 104 (1989) 51-88. 
214 De besturen van Deventer, Kampen en Zwolle bestonden uit twee colleges: magistraat en gezworen gemeente. De 

gezworen gemeente van deze steden bestonden uit respectievelijk 48, 36 en 48 leden, de magistraat uit respectievelijk 16, 14 

en 16 leden, onderverdeeld in schepenen en raden. Zie verder: Orde ende Reglement waer naer de Regeringe van Overyssel 

in het toekomende zal worden beleid, 1686 (SAB Deventer, BORG 1073); Streng 1997, 95-106. Voor de samenstelling van 

het Deventer stadsbestuur zie ook: Gerhard Dumbar, Het kerkelyk en wereltlyk Deventer, Arnhem 1731. 
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opvatting. In de praktijk claimden ook andere overheden binnen de gewesten soevereine 

rechten. 

De kwestie kwam in Overijssel in 1607 aan het rollen. De besturen van Deventer, Kampen 

en Zwolle vonden namelijk helemaal niet dat de soevereiniteit was overgegaan op de Staten als 

geheel, zoals de ridderschap stelde, maar op steden en ridderschap afzonderlijk. De ridderschap 

riep de bemiddeling in van de Staten-Generaal die de ridderschap gelijk gaven. De 

stadsbesturen legden dit advies naast zich neer en bleven de hele zeventiende eeuw volhouden 

dat zij in hun steden het hoogste overheidsgezag vertegenwoordigden. Gevolg was dat de Staten 

van Overijssel alleen op het platteland hun soevereine rechten konden uitoefenen en dat de 

stadsbesturen baas in eigen huis bleven.215 Met andere woorden: Overijssel was wel een 

territoriale staat geworden, maar zonder territoriaal overheidsgezag. 216 

In dat opzicht vormde het gewest geen uitzondering. De grondslag van de uitoefening van 

het overheidsgezag in de Republiek berustte op het primaat van de aloude (stedelijke) 

constituties. Als een centraal genomen besluit in strijd werd geacht met het eigen belang, 

konden steden dit besluit naast zich neerleggen.217 Eenheid was het streven, verdeeldheid de 

praktijk. In conflictsituaties was bemiddeling de eerst aangewezen weg om tot een oplossing te 

komen, gevolgd door het vragen van een rechterlijk vonnis. 218 Leidde dat niet tot een oplossing, 

dan kon het geschil worden onderworpen aan de stadhouder en de Staten-Generaal. Indien 

nodig kon de stadhouder zelfs regenten ontslaan, maar alleen in steden waar hij het recht bezat 

om bestuurders te benoemen, hetgeen in Overijssel niet het geval was.219 

Ondanks het feit dat de steden baas in eigen huis bleven, luidde afronding van het 

toelatingsreglement van de ridderschap een nieuwe fase in de staatsvorming in. Tot 1630 

hadden de steden door de zwakke positie van de adel het landsbestuur kunnen domineren, 

waardoor hun onderlinge verschillen naar de achtergrond waren gedrongen. Na de Opstand 

bleek dat deze verschillen veel groter waren dan gedacht, mede als gevolg van de 

oorlogshandelingen. De opkomst van de ridderschap bood de steden bovendien de mogelijkheid 

om ook met deze corporatie in hun gewest coalities te vormen, waarmee het aloude 

stedenverbond op de tocht kwam te staan. 

 

3.6 Steden versus steden 

 

In de rangorde van de Overijsselse steden nam Deventer de eerste plaats in, Kampen de tweede 

en Zwolle de derde. Deze rangorde werd niet alleen bepaald door de anciënniteit van hun 

                                                      
215 Mensema, Gevers, 1978, 47-48; Prak 2013, 191. 
216 Mensema, Gevers, 1978, 47. Het meningsverschil zorgde er onder meer voor dat de verdeling van de geestelijke goederen 

jarenlang onopgelost bleef. De stadsbesturen waren van oordeel dat kloostergoederen binnen de steden aan hen dienden toe te 

vallen en de rest aan steden en ridderschap samen. De ridderschap was de mening toegedaan dat alle geestelijke goederen aan 

steden en ridderschap samen toekwamen. Ook in dit geschil wonnen de steden. 
217 Thomassen 2009, 229-234; Israel, 2001,305-314; Frijhoff, Spies 1999, 80-86; Prak 2013, 189-223. 
218 Thomassen 2009, 139-142. Een complicatie in Overijssel was de ingewikkelde manier waarop binnen de 

Statenvergadering de meerderheid van stemmen werd berekend. De drie steden en de ridderschap hadden een gelijk 

stemgewicht (1:1). Probleem was dat elke stad één stem uitbracht en dat de edelen hoofdelijk stemden, zodat de stem van één 

edele beslissend kon zijn. Het stemmingsreglement in Overijssel bleef tot het einde van de achttiende eeuw onderwerp van 

debat. Zie Bussemaker 1888, 7; Propositie (3) 1655, 2. 
219 Van deze zogeheten submissie maakten de steden en gewesten zelden gebruik, omdat zij in dat geval hun 

zelfbeschikkingsrecht uit handen gaven. Hoe dan ook waren interventies van zowel stadhouder als Staten-Generaal 

omstreden. De submissie in Overijssel in 1657 (aan Holland) is een van de schaarse gevallen waarin een gewest zelf om 

arbitrage verzocht. Zie Thomassen 2009, 233. 
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stadsrechtverlening. Economisch gezien bestond er een vergelijkbare hiërarchie, gevolg van het 

feit dat Deventer en Kampen door hun ligging aan de IJssel echte handelssteden waren, en 

Zwolle, dat via Vecht en het Zwarte Water met de Zuiderzee verbonden was, aanvankelijk veel 

minder. 220 In deze onderlinge krachtsverhoudingen begon aan het begin van de zeventiende 

eeuw verandering te komen. 

Feitelijk waren Deventer en Kampen al voor de Opstand hun positie als voornaamste 

handelssteden van de Noordelijke Nederlanden kwijtgeraakt als gevolg van de verzanding van 

de IJssel en de opkomst van de Hollandse steden. Daar kwam de oorlogsschade van de Opstand 

nog bij. Vooral Deventer, dat vrijwel onafgebroken de inkwartiering van Spaanse en Staatse 

garnizoenen had moeten dulden, had zwaar onder het oorlogsgeweld geleden. De IJsselsteden 

werden bovendien herhaaldelijk getroffen door de boycotmaatregelen die de Staten-Generaal 

uitvaardigden tegen handel met de Spanjaarden. Gevolg was dat Deventer en Kampen hun 

posities in de internationale handel verloren zagen gaan en ook hun functie in de 

doorvoerhandel vanuit Amsterdam via de IJssel naar het Rijnland en Westfalen kwijtraakten. 

Voortaan gingen de handelsstromen van de Republiek met Duitsland via de kustwateren naar 

Hamburg en Bremen, van waaruit de goederen via de Weser en Elbe naar het binnenland 

werden vervoerd.221 

In tegenstelling tot Deventer en Kampen wist Zwolle zijn economische positie te 

handhaven en zelfs te versterken, doordat de stad via het Zwarte Water over een goede 

verbinding met de Zuiderzee kon blijven beschikken, terwijl het Duitse achterland via de Vecht 

bereikbaar bleef, tot aan het stadje Nordhorn in het graafschap Bentheim. Zwolle bezat vanaf 

1438 het stapelrecht van Bentheimer zandsteen, een steensoort die in de groeven van Bentheim 

en Gildehaus werd gewonnen en via de Vecht en het Zwarte Water naar de Zuiderzee werd 

vervoerd. Aanvankelijk werd dit materiaal alleen gebruikt voor sarcofagen, grafstenen, beelden 

en doopvonten, maar vanaf 1400 steeds vaker ook als bouwmateriaal voor buitenplaatsen, 

overheidsgebouwen en kerken.222 

De zeventiende eeuw werd de bloeiperiode van de zandsteenhandel en dankzij het eerder 

verkregen stapelrecht profiteerde Zwolle daarvan maximaal. Als gevolg daarvan bleef de route 

via Zwolle en de Vecht voor Amsterdamse kooplieden een alternatief voor de zeeroute via de 

Waddenzee naar Duitsland, ook voor andere goederen dan zandsteen.223 Voor het verarmde 

Deventer betekende de opkomst van Zwolle een gevoelig statusverlies, temeer daar Zwolle 

vanwege zijn centrale ligging vanaf 1650 ook de vaste vergaderplaats van het college van 

gedeputeerden inclusief de griffie was geworden.224 

 

 

                                                      
220 Deventer was in de Middeleeuwen de belangrijkste stad van Overijssel, mede dankzij de aanwezigheid van een 

bisschoppelijk kapittel en een befaamde Latijnse school waar onder anderen Geert Grote, Desiderius Erasmus, Gerard 

Geldenhouwer en Johannes Murmellius hun opleiding kregen. Geert Grote werd de grondlegger van de Moderne Devotie en 

Desiderius Erasmus van het humanisme. De vooraanstaande positie van Deventer bleek verder uit het feit dat de stad in de 

Klaring, het hoogste rechtscollege binnen het gewest, van oudsher met vier afgevaardigden vertegenwoordigd was, en 

Kampen en Zwolle met elk twee. 
221 Slechte 2010, 428-429. 
222 Amsterdam liet in 1650 zijn nieuwe stadhuis geheel in Bentheimer zandsteen bouwen. 
223 J.O. Neefjes, O. Brinkkemper, L. Jehee (red.), Cultuurhistorisch Atlas van de Vecht. Biografie van Nederlands grootste 

kleine rivier, Zwolle 2011, 156-159. 
224 De Zwolse partij maakt daarvan melding in Missive (12) 1655, C2 recto. De keuze voor Zwolle als vaste vergaderplaats 

van het dagelijks bestuur zou volgens de tekst met instemming van Deventer zijn gebeurd. 
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3.7 Nieuwe leiders 

 

Het doorslaan van de balans tegen gunste van Zwolle werd versterkt door de opkomst van de 

adellijke familie Van Haersolte. Toen in het begin van de zeventiende eeuw duidelijk werd dat 

de toelating tot de ridderschap aan strengere regels werd gebonden, kwamen edelen die een 

loopbaan in het landsbestuur ambieerden, voor de vraag te staan of zij als stadsregent of als lid 

van de ridderschap aan het overheidsbestuur wilden deelnemen.225  

Koos een edelman voor de ridderschap, dan moest hij in het bezit zijn van een havezate op 

het platteland en deze zelf bewonen. Het Overijsselse platteland bood in dat opzicht interessante 

mogelijkheden. Het was door de oorlog grotendeels ontvolkt en de daar gelegen voormalige 

kerkelijke goederen werden slecht beheerd, waardoor het niet moeilijk was om landerijen in 

bezit te krijgen.226 

Een van de edelen die de overstap naar de ridderschap maakten, was Sweder van Haersolte 

(1582-1643), de vader van Rutger, hoofdrolspeler in de latere Overijsselse partijtwisten. 

Sweder van Haersolte behoorde tot een familie die het Zwolse burgerrecht bezat.227 Hij was 

aanvankelijk lid van de Zwolse magistraat en afgevaardigde van zijn stad in de Staten van 

Overijssel. Toen de Overijsselse edelen in het begin van de zeventiende eeuw moesten kiezen 

voor de ridderschap of voor een status als burgerlijk regent, besloot hij in 1617 over te stappen 

naar de ridderschap. Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen liet hij in de buurtschap 

Genne, een uur gaans vanaf Zwolle in de richting Hasselt, de havezate De Haerst bouwen.228 

Zijn overgang naar de ridderschap en aansluitende benoeming tot afgevaardigde van 

Salland in de Staten-Generaal leverden hem in korte tijd veel nieuwe contacten op, in het 

bijzonder met stadhouder Maurits. De patronage van de stadhouderlijke familie gaf zijn carrière 

vleugels. Sweder vestigde de aandacht van de stadhouder op zich, toen hij in mei 1618 de 

stadsregering van Kampen wist over te halen om in te stemmen met de door Maurits 

voorgestelde Nationale Synode.229 Vanaf dat moment begon de stadhouder hem in te zetten als 

vertrouwensman.230 Ook na de dood van Maurits behield Sweder deze positie. Zo beijverde hij 

zich in 1625 persoonlijk om Frederik Hendrik als stadhouder van Overijssel benoemd te krijgen. 

Toen Frederik Hendrik na de herovering van ’s-Hertogenbosch in 1629 aanstuurde op een 

bestand met Spanje, werd Sweder ingezet om de Staten van Overijssel voor dit plan te 

winnen.231 Enkele jaren later stapte de stadhouder over naar de partij die de oorlog met Spanje 

wilde voortzetten en was het opnieuw Van Haersolte die opdracht kreeg om de Staten van 

Overijssel over de streep te trekken.232 In 1630 wist Sweder te bewerkstelligen dat Willem II, 

de driejarige zoon van Frederik Hendrik, tot generaal van de ruiterij werd benoemd. En dankzij 

                                                      
225 Mooijweer 2000, 18. 
226 Streng 1991, 35. 
227 Streng 1997, 305, 343. De familie Van Haersolte werd tot in de 17e eeuw ook wel Van Haerst genoemd, naar het 

stamgoed Hof te Haerst in Zwollekerspel waarmee de familie door de bisschop van Utrecht werd beleend. De eerste van de 

familie van wie bekend is dat hij lid was van het Zwolse stadsbestuur, is Johan van Haerst, grootvader van Sweder. 
228 A.J. Mensema, A. Gevers, De havezaten in Salland en hun bewoners, Alphen aan de Rijn 1983, 434-439. 
229 Israel 2001, 492. 
230 Ook in Utrecht en Gelderland maakten Maurits en Frederik Hendrik gebruik van vooraanstaande edelen om hun politieke 

belangen in het gewest en de Staten-Generaal te behartigen: in Gelderland waren dat Gerlach van der Capellen (kanselier van 

het Hof te Gelderland) en Arnold van Randwijk (lid van de Raad van State), in Utrecht Adriaen Ploos van Amstel. Zie Israel 

2001, 498. 
231 Israel 2001, 564. 
232 Israel 2001, 579-580. 
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het voorbereidende werk van Van Haersolte was Overijssel in 1631 het eerste gewest dat aan 

Willem II het recht verleende om zijn vader in diens ambten op te volgen. 

Kortom, de stadhouderlijke familie had in Sweder van Haersolte een uitstekende 

ambassadeur. Voor zijn lobbywerk werd hij rijkelijk beloond en daarvan liet hij zijn 

familieleden royaal meeprofiteren. Zo verwierf Sweder voor zijn zoon Rutger in 1633 het 

drostambt van Lingen, een leen van de Oranjes.233 Voor Rutger liet Sweder in 1640 in 

Nieuwleusen de havezate Oosterveen bouwen. Andere gunsten ontving Sweder in de vorm van 

militaire functies voor andere familieleden. Steeds meer overheidsambten in Overijssel 

kwamen op deze manier in handen van de Van Haersoltes.234 

Dankzij zijn innige relaties met de stadhouder groeide Sweder van Haersolte uit tot de 

meest invloedrijke edelman in de Staten van Overijssel in de eerste helft van de zeventiende 

eeuw. Hij was lange tijd landrentmeester van Salland en vanaf 1639 drost van Salland, het 

hoogste bestuursambt dat in Overijssel te vergeven was. Opvallend is het grote aantal 

Overijsselse havezaten dat in deze periode in handen kwam van de familie. Dankzij het bezit 

van deze adellijke huizen, die de bewoners recht gaf op een plaats in het landsbestuur, nam de 

politieke invloed van de Van Haersoltes in Overijssel steeds verder toe.235 Rutger volgde zijn 

vader in 1639 op als landrentmeester Salland, nadat deze was gekozen tot drost van Salland. Na 

Sweders dood in 1643 werd zijn schoonzoon Hiddo van Voorst benoemd tot drost van Salland 

en nam Rutger de rol van familiepatroon over.236 

 

3.8 Nieuwe coalities 

 

Van enige oppositie tegen de machtsuitbreiding van de familie Van Haersolte was in Overijssel 

aanvankelijk weinig te merken. Daar was ook weinig reden toe. Sweder werd door de 

stadhouder in de meeste gevallen alleen ingezet om de steun van Overijssel in de Staten-

Generaal te krijgen. Van rechtstreekse bemoeienis van de stadhouder met de binnenlandse 

politiek van Overijssel was geen sprake. Overijssel was de armste provincie van de Republiek 

en politiek nauwelijks van belang, zodat er voor de stadhouder weinig eer te behalen viel. 

Staatsrechtelijk gezien was zijn positie bovendien zwak, in elk geval veel minder sterk dan 

in Holland.237 Vanaf de aanstelling van George van Lalaing in 1576 werd elke stadhouder in 

                                                      
233 Lingen was een bezit van de Oranjes. Oorspronkelijk maakte het deel uit van het graafschap Tecklenburg in het Heilige 

Roomse Rijk, maar daarvan werd het eind vijftiende eeuw door erfdelingsconflicten afgescheiden. In 1547 werd Lingen een 

bezitting van Karel V. Vanaf dat moment maakte Lingen deel uit van de Bourgondische Nederlanden. In 1555 werd Lingen 

overgedragen aan Philips II, waarna het in 1578 in handen kwam van de Staten-Generaal die het op hun beurt aan Willem I 

schonken. Na diens dood voerde Maurits het bestuur over het graafschap. Daarna viel Lingen weer in handen van de 

Habsburgers. Nadat de Spaanse soldaten het gebied hadden verlaten, konden de Oranjes het definitief in bezit nemen. Zie A. 

Peele, Een uitzonderlijke erfgenaam, Hilversum 2013, 43-44. Het bewind van Van Haersolte in Lingen werd berucht 

vanwege zijn corruptie. Zie Israel 2001, 580. 
234 Een lijst van functies die door leden van de familie Van Haersolte werden bekleed, is te vinden in Oprechte en Naeckte 

Ontdeckinge 1654, 8. 
235 Zie: Geschiedenis van het geslacht Van Haersolte, HCO-archief, 0237.1. Familie van Haersolte, tak Haerst, den Doorn en 

Zuthem. Het aankopen van havezaten in de drie Overijsselse kwartieren was voor leden van de ridderschap een beproefd 

middel om meer invloed in het landsbestuur te verwerven. 
236 In die hoedanigheid meldde Rutger zich daags na het overlijden van zijn vader per brief bij Constantijn Huygens, de 

secretaris van de stadhouder. Daarin sprak hij de hoop uit dat hij en zijn broers van de stadhouder dezelfde vriendschap 

mochten blijven ondervinden als hun vader. Een eerste verzoek legde Rutger meteen al op tafel: graag zou hij zien dat zijn 

broer Simon, ritmeester in het Staatse leger, in Overijssel in garnizoen kwam te liggen. Zie verder: J.A. Worp, De 

briefwisseling van Constantijn Huygens, deel 3:1640-1644, Den Haag 1914, 446. 
237 Streng 1991, 25. 
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Overijssel benoemd onder zeer beperkende voorwaarden. Dat hield in dat hij verplicht was om 

de privileges van steden en adel te respecteren, zoals het recht van de steden om hun eigen 

stadsbestuur te benoemen. 

Voor de benoeming van de provinciale ambtsdragers gold hetzelfde. Willem I en Maurits 

hadden in de eerste jaren van de Opstand nog wel een drost van Salland kunnen benoemen, 

maar na 1600 was dat niet meer het geval.238 Bij de vervulling van de officiersplaatsen in het 

leger had de stadhouder wel meer vrijheid, maar ook deze benoemingen moesten ter 

goedkeuring aan de Staten worden voorgelegd.239 Kandidaten van buiten Overijssel die wilden 

solliciteren, kregen in dat geval van de stadhouder een aanbevelingsbrief mee, maar besloten 

soms om deze maar niet te laten zien uit angst om hun kansen te verspelen.240 

Vanaf 1640 zetten de opmars van de Van Haersoltes en de ambities van het economisch 

sterkere Zwolle de politieke verhoudingen onder druk. Binnen Overijssel begonnen zich twee 

territoriale coalities af te tekenen: een noordelijke (Zwolse partij) en een zuidelijke (Deventer 

partij). De noordelijke coalitie werd gevormd door Zwolle, Kampen en de ridderschappen van 

Salland en Vollenhove, de zuidelijke door Deventer en de ridderschap van Twente. Tussen 

Deventer en Twente bestonden historische banden, maar wat hen na 1640 vooral samenbracht, 

was de vrees voor een oligarchisering van het landsbestuur als gevolg van de samenwerking 

tussen de Van Haersoltes en Zwolle. 241 

Wat Deventer betreft werd deze angst voor het eerst merkbaar toen na het overlijden van 

Sweder van Haersolte in 1643 een nieuwe drost in Salland moest worden benoemd. De 

gezworen gemeente van Deventer drukte haar magistraat bij die gelegenheid op het hart vooral 

te kiezen voor een kandidaat die de belangen van het hele gewest behartigde, ‘niet siende op 

diegene die groot en veel van geslachte zijn, als kunnende daermede te wege brengen alles watt 

haer schier soude gelusten ofte gelieven’, waarbij de Deventer gemeenslieden vooralsnog alleen 

in bedekte termen op de nieuwe machtsverhoudingen zinspeelden.242 

Niettemin slaagden de Van Haersoltes erin om het aangetrouwde familielid Hiddo van 

Voorst als drost van Salland benoemd te krijgen. Een maand later, toen de benoeming van een 

nieuwe drost in IJsselmuiden op de agenda stond, was de gezworen gemeente van Deventer 

explicieter in haar advies en vroeg zij de magistraat om de uiterste voorzichtigheid bij deze 

benoeming te betrachten, ‘opdat de eene parthye van vrunden niet te groot worde, gelyck 

voordesen bij de Haersolten geschiet’.243 Voor Deventer was de gang van zaken rond de 

ambtsbegeving aanleiding om een vaste verdeling van de gewestelijke bestuursfuncties voor te 

stellen.244 

                                                      
238 Streng 1991, 26 
239 Mensema, Gevers, 1978, 47. 
240 Streng 1991, 26. 
241 Zie Declaratie 1654. Voor Deventer was het Twentse achterland in feite alleen van belang, omdat de belangrijkste 

landroute naar het Duitse achterland erdoorheen liep. Omgekeerd werden de banden vanuit Twente met Deventer wel nauwer 

gevoeld. Deventer was voor de inwoners van Twente de meest nabijgelegen grote stad. Twentse edelen bezaten er 

stadshuizen. Hun kinderen gingen er naar de Latijnse school. Van de stadsgerichten in Twente ging het hoger beroep op het 

Deventer stadsgericht. Als er in Twente een doodvonnis was uitgesproken, kwam de beul uit Deventer langs om het te 

voltrekken. En hadden de Twentse boeren overschotten te verkopen, dan konden zij deze op de jaarmarkten in Deventer 

aanbieden. 
242 Bussemaker 1888. 17. 
243 Bussemaker 1888, 17. 
244 Zie hoofstuk 5. 
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De ergernis van de Twentse ridderschap over de invloed van Zwolse coalitie kwam in 1643 

in de Staten-Generaal tot uiting. In de vergadering van Staten-Generaal werd het 

voorzitterschap roulerend door de zeven gewesten waargenomen. Namens Overijssel werd deze 

functie altijd bekleed door de afgevaardigde van de Sallandse ridderschap. Een gewoonte die 

in 1600 was ontstaan en zijn oorsprong vond in het feit dat de drost van Salland de hoogste 

ambtsdrager in Overijssel was. In 1643 gaf de Twentse afgevaardigde Ripperda de wens te 

kennen om namens Overijssel ook voor het roulerend voorzitterschap in aanmerking te komen. 

Ripperda kreeg geen steun van de andere gewesten en weigerde als lijdelijk protest om de 

presentielijst te tekenen, wanneer zijn Sallandse collega aanwezig was.245 

 

3.9 Lont in het kruitvat 

 

De economische voorspoed van Zwolle, de verarming van Deventer, de aspiraties van de Van 

Haersoltes en de emancipatie van de Twentse ridderschap, die na het vertrek van de 

Spanjaarden haar plaats in het landsbestuur opeiste, maakten de vorming van een coalitie tussen 

de stadsregenten uit Deventer en ridderschap Twente tot een logische stap. Bij elkaar genomen 

vormden de bovengenoemde factoren een explosief mengsel, mede in combinatie met de 

onzekerheid die het besluit van Holland inzake het stadhouderschap had veroorzaakt.  

Van het conflict dat in 1654 over het drostambt Twente ontstond, ging de 

stadhouderkwestie deel uitmaken. Welke positie de strijdende partijen in Overijssel in dit debat 

kozen, was mede afhankelijk van de voordelen die men hoopte te behalen.246 Voor Rutger van 

Haersolte was duidelijk waar zijn belangen lagen: in de voorzetting van de relatie die zijn 

familie met de Oranjes onderhield. Hij was dan ook een van de ijveraars voor het voorstel van 

Zeeland om de Friese stadhouder Willem Frederik als plaatsvervangend stadhouder aan te 

stellen, zolang Willem III te jong was om deze functie te bekleden.  

De voorgekookte benoeming van Van Haersolte tot drost van Twente was de lont in het 

kruitvat. Daarmee zagen de leden van de Deventer partij hun vrees voor het ontstaan van een 

familie-oligarchie bevestigd.247 De politieke onrust die door Van Haersolte’s sollicitatie 

ontstond, was zo groot dat de weduwe van Willem II hem in juni 1654 bij monde van haar 

secretaris Huygens liet weten dat hij maar beter van het drostambt kon afzien, omdat het 

politieke rumoer in Overijssel nadelig zou kunnen zijn voor de belangen van de jonge prins.248  

In zijn antwoordbrief liet Rutger van Haersolte weten dat beide zaken naar zijn mening 

niets met elkaar te maken hadden, aangezien het zijn tegenstanders helemaal niet om de 

stadhouderbenoeming ging, maar ‘om mij het drostampt uit den handen te brengen ende te 

breecken die goede correspondentie tusschen de vier leden’. 249 Met de verwijzing naar de vier 

leden doelde Van Haersolte op het gezamenlijk optreden van Zwolle, Kampen en de 

ridderschappen van Salland en Vollenhove inzake zijn voorgenomen benoeming. 

Hij zei te betwijfelen of zijn tegenstanders de benoeming van Willem III tot stadhouder 

daadwerkelijk zouden durven tegenhouden als hij vasthield aan het drostambt Twente, zo liet 

                                                      
245 Streng 1989, 53-54. 
246 J.L. Price, Holland and the Dutch Republic in the Seventeenth Century. The politics of particularism, Oxford 1994. 
247 Het drostambt Salland was in 1644 naar zijn zwager Hiddo van Voorst gegaan. 
248 J.A. Worp (red.), De briefwisseling van Constantijn Huygens, deel 5, 1649-1663, Den Haag 1914, 211. 
249 Worp 1914/5, 210. 
249 Worp 1914/5, 212. 
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hij de weduwe van Willem II weten. ‘Doch ick sal mij in deze ten enemael onderwerpen, t’gene 

haere Hoocheit hyrinne sal believen goet te vinden, sonder in ’t minste reguard te nemen op 

mijn particulier interest’, beloofde hij haar.250 

Hij kwam zijn belofte niet na. In de Statenvergadering van april 1654 wist hij met steun 

van de vier genoemde leden zijn benoeming tot drost van Twente door te drukken. Begin juli 

reed hij, vergezeld door een delegatie van Zwolse regenten, naar Twente om zich daar als drost 

te laten installeren. Daarmee waren de Overijsselse partijtwisten begonnen. 

  

                                                      
250 Worp 1914/5, 212. 



74 

 

  



75 

 

HOOFDSTUK 4 De Overijsselse partijtwisten (1654-1657) 

 

4.1 Politieke strijd 1654-1657 

 

De groeiende vrees voor de overheersende rol van de familie Van Haersolte in het landsbestuur 

was de belangrijkste reden waarom de afgevaardigden uit Deventer en Twente op de landdag 

in Deventer in april 1654 protesteerden tegen de benoeming van Rutger van Haersolte tot drost 

van Twente.251 Helemaal ongegrond was deze vrees niet. Rutgers zwager, Hiddo van Voorst, 

was op dat moment al ruim tien jaar drost van Salland, en wanneer Rutger drost van Twente 

zou worden, zou de familie twee van de drie belangrijkste overheidsambten in Overijssel in 

handen hebben. 

Ook tal van lagere overheidsfuncties waren in het bezit van de familie. De Deventer 

pamfletschrijver, die daarvan in de zomer van 1654 een overzicht publiceerde, telde er maar 

liefst zeven. En dan rekende hij naar eigen zeggen nog niet eens mee de ‘mindere Officien daer 

mede de kinderen van Harsolthe zal. Droste van Bredevoort en andere zijn gebenificeert’. En 

evenmin de functies van de vele aangetrouwde familieleden waarvan de opbrengsten opgeteld 

‘tot veel duysenden komen te monteren’. Zeven ambten vond de pamfletschrijver genoeg om 

te stellen dat de familie Van Haersolte nu anderen maar eens iets moest gunnen.252 

De leden van de Deventer partij hadden nog andere bezwaren. Volgens hen had Rutger van 

Haersolte, die rentmeester van Salland was, zich schuldig gemaakt aan het verkopen van 

overheidsambten. Zo had hij met Kampen en Zwolle afgesproken dat deze steden zijn 

rentmeesterambt konden krijgen als zij voor zijn benoeming in Twente zouden stemmen. 

Verder vonden zij het onjuist dat Van Haersolte, die sinds 1632 drost in het Duitse graafschap 

Lingen was, deze functie wilde blijven uitoefenen naast het drostambt Twente. Lingen was een 

zelfstandige staat en men kon geen twee heren dienen. Bovendien vonden zij dat beide functies 

vanwege hun werklast niet te combineren waren. 

Verder waren er bezwaren van persoonlijke aard. Zo zou Van Haersoltes zich als drost van 

Lingen en rentmeester van Salland schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisdrijven. Wat Lingen 

betreft baseerden de Deventer tekstschrijvers zich op een aanklacht die de lokale richter 

Sylvester Danckelman tegen Van Haersolte had ingediend. Over de vermeende malversaties in 

Salland deden alleen geruchten de ronde, maar deze waren zo hardnekkig dat het stadsbestuur 

van Deventer verklaarde ernstige reputatieschade te zullen lijden indien men met de benoeming 

van Van Haersolte in Twente zou instemmen.253 

De Zwolsen veegden alle bezwaren van tafel. Zij gaven wel toe een stemakkoord over de 

ambtsbegeving te hebben gesloten, maar stelden dat deze wederzijdse gunstverlening in 

Overijssel algemeen aanvaard was. Dat deze praktijken door de Staten-Generaal waren 

                                                      
251 Voor de beschrijving van de politieke strijd maakte ik gebruik van: Bussemaker 1888, Slicher van Bath 1979, Groenvelt 

1990, Streng 1997, Israel 2001, Prak 2012. 
252 Oprechte ende Naeckte Ontdeckinge 1654, 8. 
253 Declaratie 1654, B recto: ‘d’Ingesetenen spraecken over al seer vry, d’ infamie van deselve op de schouderen van de 

samentlijcke Regenten werpende, en in de kuyperije van weinige, de geheele Regeeringe blameerende: Soo hebben d’ heeren 

van de Magistraet der Stadt Deventer niet willen ledigh staen, tot wechneminge van soodanige blaame, en tot conservatie van 

de behoorlijcke eere, luyster ende waerdigheyt van de Regeeringe het hare te contribueren, ende hebben ter Vergadering 

voortgebracht een reglement ende ordre, tegens het plegen van corruptien (...). Ende wierde daer by gevoecht een voorslach 

op het poinct van verdeylinge van Officien, al voor eenige jaaren in deliberatie gebracht, doch door d’artificien van 

weynighe, buyten conclusie gehouden’. 
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verboden, zoals de Deventer partij beweerde, klopte niet. De zuiveringseed die de 

afgevaardigden op de Grote Vergadering in 1651 hadden afgelegd, had volgens hen alleen 

betrekking op de colleges van de Generaliteit, niet op de gewestelijke. Het bezwaar dat men in 

overheidsfuncties geen twee heren kon dienen, hield volgens hen evenmin stand, omdat 

daarover noch in Overijssel noch in de Republiek wettelijke regelingen bestonden. 

Ook het bezwaar dat de drostambten van Lingen en Twente niet te combineren waren, ging 

volgens hen niet op, omdat Van Haersolte zich in Lingen liet vervangen door richter 

Danckelman. Deze laatste had overigens helemaal geen aanklacht tegen hem ingediend, stelde 

men. Het document waarover de tegenpartij zei te beschikken, was volgens de Zwolse partij in 

juridische zin geen aanklacht, maar een verdediging van Danckelman tegen een memorie van 

excessen die Van Haersolte eerder tegen Danckelman had ingediend. Zijn vermeende 

malversaties in het rentmeesterambt van Salland werden door de Zwolse partij afgedaan als 

roddel. 

 

4.1.1 Omstreden stemming 

 

De uitkomst van de stemming op de landdag stond van tevoren vast. Van Haersolte had binnen 

de ridderschap een zo grote aanhang van familieleden en vrienden dat hij met de steun van 

Kampen en Zwolle over een ruime meerderheid beschikte. In Overijssel gold weliswaar de 

ongeschreven regel dat familieleden en andere belanghebbenden niet mochten meestemmen, 

maar die regel was volgens de Zwolse partij in dit geval niet van toepassing, aangezien het 

voorgenomen besluit een vorm van gunstverlening met wederzijds goedvinden betrof. Het 

tegenvoorstel van Deventer om eerst tot een vaste verdeling van ambten te komen haalde het 

dan ook niet. De Zwolse partij wilde daaraan alleen meewerken als de tegenpartij eerst met de 

benoeming van Van Haersolte instemde. 

Het gevolg was dat de landdag in april 1654 in chaos eindigde en Van Haersolte en zijn 

aanhang enkele weken later in Zwolle hun eigen vergadering bijeenriepen. Beide partijen eisten 

het soevereine gezag in Overijssel op, de Zwolse partij op basis grond van haar 

stemmenmeerderheid, de Deventer partij op grond van het argument dat Deventer in 1654 

regeringszetel was, een status die volgens haar woordvoerders niet werd opgeheven door het 

feit dat een ontevreden groep leden de landdag uit protest had verlaten.  

Nadat diverse pogingen om de breuk te lijmen waren mislukt, kwam het conflict vanaf juni 

1654 in de openbaarheid, toen de Zwolse partij besloot om Van Haersolte als nieuwe drost in 

Twente te introduceren. De eerste poging mislukte. De tegenpartij, die over zijn komst was 

getipt en een legertje van Deventer schutters en Twentse boeren op de been had gebracht, 

wachtte het gezelschap vlak voor Oldenzaal op, waarna het Van Haersolte bij nader inzien 

raadzamer leek om terug te keren en een ander plan voor te bereiden. In Twente en Deventer 

besefte men terdege dat Van Haersolte het niet bij deze mislukte introductie zou laten en drong 

men aan op een vreedzame oplossing en bemiddeling door de Staten-Generaal.254 

Intussen bereidden beide partijen zich voor op een gewapende introductie van de nieuwe 

drost. De dreiging van wapengeweld werd urgent, toen drie door Overijssel betaalde 

ruitercompagnieën, die eerder in verband met de Engelse Oorlog naar elders waren verplaatst, 
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naar hun garnizoenssteden in Overijssel terugkeerden. Twee compagnieën, die onder leiding 

stonden van broers van Rutger van Haersolte en naar Deventer hadden moeten terugkeren, 

verplaatsten hun hoofdkwartier in opdracht van het Zwolse landsbestuur tijdelijk naar Zwolle 

en Kampen. Voor de Deventer Staten was dat aanleiding om zich tot de Staten-Generaal te 

wenden met het dringende verzoek om de milities op te dragen zich buiten het conflict te 

houden. 

Vooralsnog weigerden de Staten-Generaal een dergelijk verbod tot inmenging uit te 

vaardigen, omdat de Zwolse afgevaardigden verklaarden dat zij een dergelijk besluit als een 

inbreuk op de soevereiniteit van hun gewest beschouwden. Zij wilden met een verbod alleen 

instemmen, als de overige gewesten een dergelijke ingreep in hun eigen gebied in een 

vergelijkbare situatie ook zouden toestaan. De Staten-Generaal besloten daarop niet verder te 

gaan dan het aanbieden van bemiddeling. 

 De Staten van Holland daarentegen oordeelden dat er van een inbreuk op de soevereiniteit 

geen sprake was en vaardigden in september 1654 het gevraagde verbod uit, uiteraard alleen 

voor de milities die door Holland werden betaald. De andere gewesten konden daarna niet 

achterblijven. Voor de Zwolse partij, die de steun van het leger bij de uitvoering van haar 

Twentse krijgsplan niet kon missen, was dat een zware tegenvaller. In feite betekende het 

verbod van de Staten-Generaal dat geen van de strijdende partijen aanspraak kon maken op de 

titel van wettige landsregering.  

Om het conflict op te lossen, bleven daarna drie mogelijkheden over: een minnelijke 

schikking, al dan niet via bemiddeling door de Staten-Generaal, het inroepen van arbitrage 

onder leiding van de Staten-Generaal of het conflict voorleggen aan een Hof van Justitie buiten 

Overijssel of een speciaal voor deze gelegenheid geformeerd rechtscollege.255 

 

4.1.2 Mislukte bemiddeling 

 

Indachtig het Unie-verdrag hielden de Deventer regenten vast aan bemiddeling door de Staten-

Generaal, terwijl hun tegenstanders de aangeboden hulp afwezen. In plaats daarvan kwamen zij 

met het plan naar buiten om een stadhouder aan te stellen die als bemiddelaar kon optreden. 

Een complicatie was dat de zoon van de in 1650 overleden stadhouder Willem II nog te jong 

was voor deze functie. De Zwolse regenten meenden dat probleem te kunnen oplossen door zijn 

oom, de Friese stadhouder Willem Frederik, als plaatsvervangend stadhouder aan te stellen, 

totdat de kleine Willem meerderjarig was geworden. 

Het idee van een plaatsvervangend stadhouder kwam uit de koker van de Friese stadhouder 

zelf. Deze lanceerde het al kort na de dood van Willem II, maar wist toen alleen de Staten van 

Groningen en Drenthe mee te krijgen.256 De andere gewesten wezen het voorstel af, waarna het 

van de politieke agenda verdween. Totdat de Zwolse partij er weer mee op de proppen kwam. 

Willem Frederik greep deze buitenkans met beide handen aan en begin oktober 1654 was zijn 

benoeming een feit, ondanks felle protesten van Deventer zijde.257 

                                                      
255 Het inschakelen van een onafhankelijk rechtscollege in het eigen gewest was niet aan de orde. Door het ontbreken van een 

provinciaal Hof van Justitie waren de Staten zelf het hoogste rechtscollege (Klaring). Door het uiteenvallen van de Staten 

functioneerde ook de Klaring niet meer. Zie ook hoofdstuk 4. 
256 Israel 2001, 776. 
257 Waerschouwinghe (2) 1654. 
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Voor de Deventer regenten was deze gang van zaken onaanvaardbaar. Niet zozeer omdat 

zij tegenstanders van een stadhouder waren, al vonden zij twee stadhouders wel te veel, maar 

omdat de Zwolse partij het besluit eigenmachtig had genomen, ‘sulckx dat niemandt daer aen 

kan twijfelen, dat de intentie der Beleyders van dit werck is gheweest, niet soo seer omme een 

Stadthouder van de Provintie van Overyssel, als wel om een Opper-hooft van hare factie, onder 

den naem van Stadthouder te kiesen’.258 

De Deventer partij beschouwde de benoeming als een verkapte poging van de Zwolsen om 

met hulp van de nieuwe stadhouder alsnog de introductie van Rutger van Haersolte af te 

dwingen. In een brief aan het stadsbestuur van Zwolle legden zij de benoeming uit als een 

poging van de tegenpartij om ‘eminente Hoofden ende illustre Personagien door soodanighe 

proceduyren in hare particuliere querellen te trecken, ende onder d’aengenaemheydt van 

deselve hare odieuse actien te bedecken’.259 

Ook in Zwolse kringen was niet iedereen even gelukkig met de gang van zaken. De steden 

Hasselt en Steenwijk mochten volgens gewoonterecht adviseren over de benoeming, maar toen 

zij zich in Zwolle meldden, bleek deze reeds te zijn geschied. Gekrenkt keerden de 

afgevaardigden van beide steden huiswaarts, waarna de stadsbesturen besloten om zich aan te 

sluiten bij de Deventer partij.260 Voor de Zwolse regenten was dat geen beletsel om de 

bemiddeling door de Friese stadhouder door te zetten, omdat ‘noch uyt de Generaliteyt, noch 

uyt eenige Provintie, eenigh rechtmatigh middel tot accommodatie sal zijn te verwachten’.261 

Tot een bemiddeling door de Friese stadhouder kwam het niet. Nadat hij in Kampen en 

Zwolle met veel luister was ingehaald, keerde hij van zijn bezoek aan Deventer 

onverrichterzake terug. Hoe groot de argwaan in Deventer was, bleek uit het feit dat het 

stadsbestuur, indachtig Willem Frederiks eerdere nachtelijke overval op Amsterdam in 1650, 

negen ruiters buiten de stadsmuren posteerde om te controleren of hij niet stiekem met een 

legermacht terugkwam om de stad met geweld te overmeesteren. De Zwolse partij stuurde begin 

november nog wel een brief met enkele vredesvoorstellen naar Deventer, maar voor de 

Deventer regenten was de maat nu vol. 

In hun antwoordbrief stelden zij dat zij geen mooie woorden meer wilden horen maar daden 

wilden zien. Zij noemden voortgezet overleg zinloos, zolang door de Zwolse partij ‘dien cours 

wordt gehouden, door den welcken die dissentien gevoedt, ende die scheuringe grooter 

gemaeckt ende dagelijcx vermeerdert, ende alles daer heenen gedirigeert wordt, ten eynde die 

diergekochte Vryheyt soo wel als die goede Eenigheyt deser Provintie, tot een ydel geluyt van 

woorden, sonder eenighe realiteyt, gemaeckt worden’.262 

Volgens hen kon iedereen met gezond verstand vaststellen dat ‘sodanighe versoecken van 

conferentie niet en anders zijn als die effecten van verdorvene, ende verkeerde maximes, 

dewelcke tot geen ander oogenmerck by der handt genomen worden, als omme die goede 

                                                      
258 Declaratie 1654, Q3 recto. 
259 Waerschouwinghe (2) 1654, A3 verso. 
260 Van deze breuk in de eigen gelederen zouden de Zwolse regenten later ook nog om een andere reden spijt krijgen. Hasselt 

was de stad waar de havengelden en de belastingen op de inkomende en uitgaande goederen van Overijssel werden geïnd, 

een belangrijke bron van inkomsten voor de landsregering. Daarnaast incasseerde Hasselt behalve voor de eigen inwoners de 

reguliere belastingen in het Hasselerambt. Voortaan droeg het stadsbestuur Hasselt deze inkomsten niet langer af aan de 

ontvanger van de Zwolse Staten, maar aan die van de Deventer partij, waardoor de Zwolsen in het verdere verloop van de 

strijd in steeds grotere financiële nood kwamen. 
261 Missive (5) 1654. 
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Ingesetenen van den Lande met specieuse woorden ende uyterlicken schijn van genegenhtheyt 

tot accommodement, ruste en eenicheyt t’abuseeren, ende aen den selven valsche inbeeldingen 

tegen getrouwe Regenten te geven’.263 

 

4.1.3 Op zoek naar andere oplossingen 

 

Daarmee waren alle mogelijkheden om het conflict met eigen middelen op te lossen uitgeput 

en zat er voor de strijdende partijen weinig anders op dan hun heil buiten het eigen gewest te 

zoeken. Vanaf januari 1655 werd de partijstrijd uitgevochten op twee fronten: binnen en buiten 

het gewest. Binnen Overijssel bereidde de Deventer partij een juridische procedure tegen Van 

Haersolte voor en legde zij beslag op de belastingopbrengsten in het gebied van de tegenpartij, 

tot grote verontwaardiging van de tegenpartij.  

De belastingstrijd draaide om de vraag wie aanspraak kon maken op de invoerrechten, 

havengelden en andere belastingen die in Hasselt, Steenwijk en het Hasselerambt werden 

geheven. Tot oktober 1654, het moment waarop Hasselt en Steenwijk overliepen naar de 

Deventer partij, werden deze inkomsten afgedragen aan de Zwolse ontvanger, daarna aan de 

Deventer partij. De Zwolse Staten konden deze inkomsten niet missen, omdat zij zonder dat 

geld hun bijdrage in de Generaliteitslasten niet konden betalen. Vanaf 1655 probeerden de 

Zwolsen dan ook met alle macht om de verpachting van de geldmiddelen terug te krijgen. 

Daartoe legden zij in mei 1656 in Zwartsluis, de voorhaven van Hasselt, een militaire bezetting 

met geschut. Schepen die vanuit de Zuiderzee richting Hasselt voeren en omgekeerd, werden 

gedwongen in Zwartsluis aan te leggen en daar de havengelden en accijnzen te voldoen. 

Dat er in dat jaar geen escalatie van de gewelddadigheden plaatsvond, kwam vooral omdat 

de Deventer partij inbond, bang om door het gebruik van geweld de eigen glazen in te gooien. 

De gewelddadigheden braken een jaar later alsnog uit. Nadat de magistraat van Hasselt in mei 

1657 de inning van accijnzen en havengelden opnieuw in eigen kring had verpacht, gaven de 

Zwolse regenten, het militieverbod van de Staten-Generaal negerend, op 24 mei bevel om 

Hasselt te belegeren. De Deventer partij probeerde nog wel om in allerijl enig krijgsvolk op de 

been te brengen, maar die hulp kwam te laat. Op 27 mei begon de Zwolse militie met het beleg 

van Hasselt. 

Het plan om Rutger van Haersolte via een gerechtelijk vonnis veroordeeld te krijgen, 

mislukte. De twee advocaten die opdracht kregen om een aanklacht op te stellen, kregen om te 

beginnen hun bewijsvoering niet rond, aangezien zij geen inzage kregen in de archiefstukken 

die in Zwolle werden bewaard. In Lingen wisten zij wel de hand te leggen op de aanklacht van 

richter Danckelman tegen Van Haersolte. Aangezien Overijssel in Lingen geen rechtsmacht 

bezat, konden de Deventer regenten met diens beschuldigingen weinig anders doen dan deze 

publiceren, al was het maar om Van Haersolte in diskrediet te brengen.264 

Een andere reden waarom de juridische procedure tegen Van Haersolte spaak liep, was dat 

onduidelijk was welk rechtscollege bevoegd was om de zaak tegen Van Haersolte in 

behandeling te nemen. Strikt genomen was de aanklacht een zaak voor de Klaring, het hoogste 

Overijsselse rechtscollege. Omdat door de scheuring in de Staten ook de Klaring uiteen was 

                                                      
263 Antwoort (2) 1654, A3 verso. 
264 De aanklacht werd als extern bewijsmiddel opgenomen in Declaratie 1654, G2 recto – H1 verso. 
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gevallen, kon Van Haersolte niet worden gedagvaard. De Klaring in Deventer werd door Van 

Haersolte niet erkend en de Zwolse Klaring, waarvan Van Haersolte zelf voorzitter was, werd 

door de Deventer partij niet erkend. Van een dagvaarding door een rechtscollege buiten 

Overijssel kon gezien de staatsinrichting helemaal geen sprake zijn. Verdachte hoefde daaraan 

op grond van het ius de non evocando niet mee te werken. 

 

4.1.4 Hulp van Holland 

 

Terwijl de strijdende partijen elkaar binnen Overijssel het leven zo zuur mogelijk maakten, 

richtten zij zich buiten het eigen gewest vooral op het verkrijgen van steun van hun 

bondgenoten. Alle gewesten in de Republiek kregen in de loop van het jaar delegaties van beide 

partijen op bezoek. Al gauw werd duidelijk dat Friesland, Groningen en Zeeland de Zwolse 

partij steunden, terwijl Holland de zijde van de Deventer partij leek te kiezen. Holland aarzelde 

echter om zich uit te spreken, omdat het de steun van Friesland, Groningen en Zeeland nodig 

had bij de oplossing van een andere crisis die zich op hetzelfde moment in de Republiek 

voordeed: het conflict rond de Akte van Seclusie. 

De Akte van Seclusie was een geheime bijlage bij het Vredesverdrag van Westminster 

(1654), gesloten na afloop van de Eerste Engelse Oorlog. Daarin beloofde Holland dat het 

Willem III nooit tot stadhouder zou aanstellen en evenmin zou toestaan dat de andere gewesten 

dat deden. De vertrouwelijke bijlage lekte uit en bracht in de gewesten die met de 

stadhouderlijke familie sympathiseerden, grote verontwaardiging teweeg. Volgens 

raadpensionaris Johan de Witt was de bepaling een eis van Cromwell, maar zijn tegenstanders 

hielden vol dat hij deze clausule zelf in het verdrag had laten opnemen.265 

Nauw verbonden met de Akte van Seclusie was de kwestie-Van Beverningh die in 

hetzelfde jaar speelde. Hiëronymus van Beverningh was de belangrijkste onderhandelaar van 

de Republiek bij het overleg over de Vrede van Westminster. De Witt wilde hem na zijn 

terugkomst tot thesaurier-generaal aanstellen en kreeg daarvoor de instemming van de Staten-

Generaal. In de loop van 1654 trokken Friesland, Groningen en Zeeland hun toestemming in, 

omdat zij van oordeel dat waren dat Van Beverningh zich eerst moest verantwoorden voor zijn 

aandeel in het verdrag met Engeland.266 

Om Holland tot toegeven te dwingen ging Zeeland zich in de zomer van 1655 actief 

inzetten voor een oplossing van de Overijsselse partijstrijd, met inbegrip van de benoeming van 

Willem Frederik tot luitenant-stadhouder. Zeeland kwam met het voorstel om een diplomatieke 

missie naar Overijssel te sturen om te bemiddelen, en als dat niet lukte, aan te dringen op 

arbitrage. Holland voelde daar weinig voor, bang dat de bemiddelaars alsnog Willem Frederik 

in het zadel zouden helpen, waarna andere gewesten dat voorbeeld zouden kunnen volgen. 

Om dat te voorkomen besloten de Staten van Holland om de benoeming van Willem 

Frederik niet te erkennen en elke medewerking aan de diplomatieke missie naar Overijssel te 

weigeren. Nadat ook de Deventer partij had laten weten geen bemiddeling te aanvaarden, was 

                                                      
265 Deze verdenking werd bevestigd toen De Witt in augustus 1654 aan de Staten-Generaal zijn politieke toekomstvisie 

presenteerde. Daarin was voor een erfelijk stadhouderschap geen plaats meer. Zie verder: Serge ter Brake (red.), De deductie 

van Johan de Witt uit 1654. Manifest van de ware vrijheid, Arnhem 2010. 
266 J.Th. de Smidt e.a., Van tresorier tot thesaurier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge 

Nederlandse ambtsdrager, Hilversum 1996, 126-127. 
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de missie van de baan, al bleven de afgevaardigden van de Zwolse partij bij Holland nog wel 

enige tijd aandringen om met het voorstel van Zeeland in te stemmen. Vanaf dat moment was 

duidelijk dat Holland in het Overijsselse conflict de Deventer zijde koos. 

Na de afwijzing van de bezending naar Overijssel was Johan de Witt er alles aan gelegen 

om de stadhouderkwestie zo snel mogelijk uit de wereld te helpen. Een onverwachte 

mogelijkheid deed zich voor in september 1655. In die maand overleed Johan Wolfert van 

Brederode, vanaf 1642 veldmaarschalk van het Staatse leger en na de dood van stadhouder 

Willem II de hoogste militaire gezagsdrager. Meteen na het overlijden van Van Brederode 

meldde de Friese stadhouder zich bij De Witt met de mededeling dat hij geïnteresseerd was in 

de functie van veldmaarschalk. 

De sollicitatie was voor De Witt aanleiding om een commissie samen te stellen die de 

opdracht kreeg een voorstel uit te werken voor de Overijsselse kwestie, de benoeming van Van 

Beverningh en de aanstelling van een nieuwe veldmaarschalk. Het voorstel, dat eind november 

1655 gereed was, kwam erop neer dat de Friese stadhouder voor de functie van veldmaarschalk 

in aanmerking kon komen, als de gewesten hun verzet tegen de Akte van Seclusie en de 

benoeming van Van Beverningh opgaven, en als Willem Frederik afzag van het 

stadhouderschap in Overijssel. 

De Friese stadhouder toonde zich daartoe gaarne bereid, al haalde hij zich daarmee wel het 

ongenoegen van de Zwolse partij op de hals. De Zwolsen drongen er bij hem op aan om in elk 

geval in functie te blijven zolang de partijtwisten voortduurden, maar de Friese stadhouder 

wilde zich de kans op de eervolle promotie niet laten ontgaan. Samen met De Witt ging hij 

verder op de ingeslagen weg.267 

 

4.1.5 Het eerste regeringsreglement 

 

Op 18 januari 1656 werden de strijdende partijen uitgenodigd om voor overleg naar Den Haag 

te komen. Het voorstel dat zij kregen voorgelegd, hield in dat de Friese stadhouder afstand deed 

van het stadhouderschap en dat alle besluiten die in Overijssel waren genomen sinds de landdag 

van april 1654, ongeldig werden verklaard, inclusief de aanstelling van Rutger van Haersolte. 

Aan partijen werd gevraagd met elkaar in onderhandeling te treden over een regeringsreglement 

en een regeling inzake de verdeling van de ambten. 

De onderhandelingen leverden niet de gewenste overeenstemming op. Het wantrouwen 

tussen de beide partijen werd in de loop van 1656 alleen maar groter, mede als gevolg van de 

oplopende spanningen rond de belastinginning in Hasselt. In het voorjaar van 1657 verpachtte 

de Deventer partij de inning van belastingen en havengelden in Hasselt wederom in eigen 

beheer, tot woede van de Zwolse partij die nu het recht in eigen hand dreigde te nemen. Dat 

leidde ertoe dat de Staten van Holland onder de druk van een dreigende burgeroorlog en met 

instemming van beide partijen twee bemiddelaars aanstelden: Johan de Witt en de Amsterdamse 

oud-burgemeester Cornelis de Graef. 

                                                      
267 Het voorstel van de commissie werd eind 1655 in de Staten-Generaal aangehouden, aangezien een meerderheid bezwaar 

bleef maken tegen een amnestieregeling en de voorgenomen benoeming van Van Beverningh. De Witt liet de kwestie rusten 

tot de herfst van 1656 en slaagde er uiteindelijk in om de benoeming van de thesaurier-generaal in december 1656 door de 

Staten-Generaal aangenomen te krijgen. Zie verder: De Smidt 1996; Bussemaker 1888. 
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Voor Hasselt kwamen de besprekingen in Den Haag te laat. In strijd met het militieverbod 

van de Staten-Generaal sloegen troepen van de Zwolse partij het beleg rond Hasselt. Op 28 mei 

1657 gaf de stad zich over, na een beschieting van twee dagen.268 Pas begin juni bereikte De 

Witt met de afgevaardigden van beide partijen overeenstemming over de opdracht aan de twee 

bemiddelaars. Door handig manoeuvreren wist hij te bewerkstelligen dat hun oordeel bindend 

was. De uitspraak, in de vorm van een regeringsreglement en een amnestieregeling, volgde op 

10 augustus op naam van de Staten van Holland en betekende voor de Zwolse partij een 

politieke nederlaag.269 

Alle genomen besluiten vanaf de landdag in 1654 werden nietig verklaard. Van Haersolte 

trok zich terug als drost van Twente en de Deventer partij zag af van verdere vervolging. Het 

besluit van Willem Frederik om afstand te doen van het stadhouderschap werd gerespecteerd. 

Alle beloften over het vergeven van ambten werden geannuleerd. Ambten mochten niet 

overgaan via erfelijke opvolging. Naaste familieleden (vader-kind, grootvader-kleinkind, 

broers) mochten niet meer meepraten en meestemmen over benoemingen van familieleden. 

Vader en zoon, schoonvader en schoonzoon en twee broers mochten niet gelijktijdig 

drostambten bekleden. 

Kandidaten die voor een regeringsambt werden gekozen, moesten voortaan een 

zuiveringseed afleggen, en iemand die met een ambtseed verbonden was aan een andere staat, 

kon geen zitting hebben in de Overijsselse landsregering. Inzake het drostambt Twente en 

andere vacatures beslisten de Hollandse arbiters dat deze functies voor een periode van 

maximaal vijf jaar door waarnemers mochten worden vervuld. De Staten van Overijssel konden 

intussen een plan maken voor de verdeling van de overheidsambten. 

 

4.1.6 Samenvatting 

 

Doordat Twente tot de herovering van Oldenzaal in 1626 frontgebied bleef, kwam de 

staatsvorming in Overijssel laat op gang. Tot dat moment werden de verhoudingen in de 

landsregering bepaald door de tegenstelling tussen de drie stemhebbende steden Deventer, 

Kampen en Zwolle enerzijds en de ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove 

anderzijds. Nadat de corporatisering van de ridderschap in 1630 haar definitieve vorm had 

gekregen, nam de politieke invloed van de adel in het landsbestuur toe. Met name de Sallandse 

familie Van Haersolte verwierf in de eerste helft van de zeventiende eeuw dankzij haar relaties 

met de stadhouders een vooraanstaande positie. 

Anders dan Zwolle en Kampen, die de Opstand redelijk waren doorgekomen, was de 

positie van Deventer en Twente ernstig verzwakt. Deventer had zijn handelspositie achteruit 

zien gaan als gevolg van de verzanding van de IJssel en de boycotmaatregelen van de Staten-

Generaal, terwijl de stad bovendien zwaar had geleden onder het oorlogsgeweld, onder meer 

door de langdurige inkwartiering van Spaanse en Staatse garnizoenen. Datzelfde gold voor 

Twente waar de Opstand aan de landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten, grote schade 

had toegebracht. 

                                                      
268 Ebbinge Wubben 1861. 
269 Ordren ende reglementen 1658. 
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De benoeming van Rutger van Haersolte tot drost van Twente leidde tot een breuk in het 

landsbestuur waarbij het oude stedenverbond werd verbroken en nieuwe coalities ontstonden: 

een Deventer minderheidscoalitie bestaande uit het stadsbestuur van Deventer en de 

ridderschap van Twente, en een Zwolse coalitie bestaande uit stadsbesturen van Zwolle en 

Kampen en de ridderschappen van Salland en Vollenhove. 

De benoeming was omstreden, omdat zij via een betwiste ambtenruil tot stand was 

gekomen en familieleden van de kandidaat en andere belanghebbenden hadden meegestemd. 

De Deventer partij zag haar vrees bevestigd voor het ontstaan van een landsbestuur dat door de 

familie Van Haersolte en Zwolle werd gedomineerd. 

Gevolg van de omstreden benoeming was dat de Staten van Overijssel in april 1654 in twee 

rivaliserende vergaderingen uiteenvielen die zich beide als landsregering presenteerden. 

Pogingen van de Zwolse partij om Van Haersolte met geweld in Twente te introduceren, 

mislukten dankzij ingrijpen van de Staten-Generaal. De Deventer partij verzocht de Staten-

Generaal om bemiddeling, maar dat werd door de Zwolse partij afgewezen. Het voorstel van 

de Zwolse partij om de Friese stadhouder Willem Frederik te laten bemiddelen, werd door de 

Deventer partij afgewezen. 

Vanaf januari 1655 sleepte de partijstrijd zich voort. Ook een gezamenlijke poging van 

raadpensionaris Johan de Witt en de Friese stadhouder Willem Frederik om de partijen met 

elkaar te verzoenen slaagde niet. Een doorbraak kwam in 1657, toen de Zwolse partij opdracht 

gaf om het naburige havenstadje Hasselt, dat in oktober 1654 naar de tegenpartij was 

overgelopen, met geweld te dwingen tot het afdragen van zijn belastingeninkomsten en 

accijnzen. De Zwolse coalitie kon deze inkomsten niet missen, omdat zij niet meer aan haar 

verplichtingen jegens de Generaliteit kon voldoen. 

Ondanks het verbod van Staten-Generaal om het Staatse leger in te zetten, stuurde de 

Zwolse coalitie in mei 1657 een militie naar Hasselt. De strafexpeditie mondde uit in een beleg 

met ruim twintig doden en veel materiële schade als gevolg. Alle partijen in het conflict toonden 

zich daarna bereid arbitrage te aanvaarden. Een door Holland samengestelde commissie, waarin 

ook De Witt zitting had, legde Overijssel in augustus 1657 een regeringsreglement op dat op 

vrijwel alle punten tegemoetkwam aan de eisen die de Deventer partij eerder op tafel had 

gelegd. 

 

4.2 Pamfletstrijd 1654-1657 

 

4.2.1 Relatie met de actualiteit 

 

Voor de regenten in Overijssel was het voeren van een publiek debat een geheel nieuwe 

ervaring. In de Overijsselse politiek was zoiets niet eerder voorgekomen, zoals de Zwolse 

afgevaardigden opmerkten toen zij in 1655 de Staten van Holland bezochten om hun steun te 

vragen in de politieke strijd. Doelend op de pamfletten van de tegenpartij spraken zij over ‘een 

nieuwe taele van Oppressie, eerst t’zedert dese troublen in Over-Yssel gehoort, ende nooyt daer 

voren bekent’.270 

                                                      
270 Propositie (3) 1655, 28. 
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Een dergelijke manier van spreken paste niet in de cultuur van overleg en discretie die het 

politieke leven in Overijssel altijd had bepaald. Zelf gebruikten de Overijsselse regenten voor 

deze nieuwe vorm van politiek bedrijven het aan het Frans ontleende werkwoord opiniatreeren 

dat volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) ‘iets hardnekkig volhouden’ of 

‘zich halsstarrig verzetten’ betekent. Het begrip komt in het Overijsselse corpus in deze periode 

in vele vormen voor, niet alleen als werkwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord 

(opiniatriteyt), bijwoord (opiniatelijck) en bijvoeglijk naamwoord (opiniatre). Het wordt 

gebruikt om het opstandige gedrag van de tegenpartij te karakteriseren, meestal in combinatie 

met begrippen als ‘harde humeuren’ en ‘harde taele’. 

Oppositioneel gedrag, ook wel aangeduid als ‘opiniatre conduite’, wordt door de 

Overijsselse pamfletschrijvers voorgesteld als afwijking van de norm: het koesteren van de 

eenheid.271 Voor het openbaar maken van oppositionele opinies gold dat nog sterker. Regenten 

die zich daaraan bezondigden, konden standaard rekenen op de tegenbeschuldiging dat zij 

anderen verdacht wilden maken, de inwoners wilden opruien en de eenheid in gevaar brachten. 

Alleen als het niet anders kon, werd openbaarmaking van oppositionele meningen getolereerd, 

maar wel pas nadat de betrokken partij had aangetoond dat zij alles in het werk had gesteld om 

het conflict op vreedzame wijze op te lossen. 

Geen wonder dat het weken duurde voordat de inwoners officieel, dat wil zeggen 

schriftelijk, over de crisis werden ingelicht. Gesproken over de crisis werd er al wel. Al voor 

de landdag van april 1654 liepen in Deventer ‘publicquelijck de geruchten dat de vrienden van 

den Heer Drost van Lingen sich souden hebben laten verluyden, dat sy souden wel willen sien, 

wie haer souden beletten, denselven t’introduceren’. Sterker nog, als de tegenpartij dat wilde 

verhinderen, zouden de aanhangers van de nieuwe drost ‘hem met haer geweer in de 

Vergaderinge accompagneren’. Want drost van Twente moest en zou Van Haersolte worden, 

‘al soude het Landt tonderste boven gaen’.272 

Volgens dezelfde geruchten zou het Deventer stadsbestuur hebben gedreigd met een 

stedelijk oproer als Van Haersolte werd gekozen. In dat geval zou men de klok laten luiden als 

signaal ‘om de kodde op straet te brengen’.273 Ook nadat de Zwolsen met slaande deuren uit 

Deventer waren vertrokken, bleven officiële verklaringen uit, terwijl de geruchtenstroom 

aanhield. Overal werden volgens de Deventer partij door ‘de vrienden ende adherenten van den 

Heer Haersolte seer hooghe woorden gevoert, met by-voeginge van dreygementen van 

feytelijckheden by de handt te nemen, in gevalle zich yemant tegens d’introductie van den 

praetensen Drost van Twente soude willen opposeren’.274 

De eerste officiële bekendmaking van de benoeming was voorzien, toen Van Haersolte op 

14 juni 1654 met een Zwolse delegatie naar Twente afreisde om zich ter plaatse als drost te 

laten installeren. In zijn bagage bevond zich een stapel gedrukte plakkaten die hij in het gebied 

                                                      
271 Propositie (3) 1655, 21. ‘Dit is het hooge ende souveraine resort, daer door niet minder by u Ed: Groot: Mog: als by ons 

ende andere Bond-genoten, alle Land-saecken by discrepantie van humeuren konnen ende moeten worden af-ghehandelt. Dit 

is de Bandt van eenigheydt, daer door de Leden t’samen gehouden, ende de rust ende vrede in de Regeringe gemainteneert 

moet worden. Jae dit is het bequaemste middel, daer door de swacke Leden, gelijcke recht met de machtigste hebbende tegen 

allerley Oppressien vande machtiger, by hare Privilegien ende Gerechtigheden geassureert, ende versekert konnen blijven.’ 
272 Declaratie 1654, B4 recto. 
273 Missive (12) 1655, B2 recto. 
274 Declaratie 1654, C4 verso. 
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wilde laten ophangen op plaatsen ‘daer men gewoon is Publicatie en affictie te doen’.275 De 

inhoud van het plakkaat bestond uit een bevelschrift waarin de richters, stadsbestuurders en 

ingezetenen van Twente werden gelast om Van Haersolte als drost te erkennen. Voor de richters 

op straffe van het verlies van hun functie, voor de stadsbestuurders op straffe van een boete van 

honderd goudgulden en honderd mud haver per persoon, en voor de ingezetenen de helft 

daarvan. 

Maar zover kwam het niet. Geconfronteerd met ‘een groot aen-tal van gewapende 

Twentsche ende Munstersche Boeren, vreemt geworven krijgsvolk ende een Troup van dertich 

ofte veertigh Paerden’, kon Van Haersolte, die zonder krijgsvolk naar Twente was gekomen, 

weinig anders doen dan onverrichterzake naar huis terugkeren met medeneming van de 

plakkaten die hij in Twente had willen laten ophangen.276 Het ophangen van plakkaten in 

vijandelijk gebied was in tijden van crisis geen goede methode was om met de lokale bevolking 

te communiceren. De tegenpartij weigerde eenvoudig om ze op te hangen of liet ze verwijderen, 

wanneer de anderen waagden om ze toch aan te plakken. 

Voor de regenten van de Deventer partij golden deze belemmeringen in hun eigen gebied 

uiteraard niet. Kennis genomen hebbend van het plakkaat van de tegenpartij, aarzelden zij niet 

om vier weken later zelf een plakkaat ‘te doen publiceeren en affigeren daer men gewoon is 

publicatie en affictie te doen’. Daarin werd de richters, burgemeesters en ingezetenen van 

Twente gelast om het tegenovergestelde te doen: Van Haersolte niet als drost erkennen maar 

zich blijven richten naar aanwijzingen van de waarnemend drost. De boetes waren dezelfde als 

die van de tegenpartij: verlies van hun ambt voor de richters, honderd goudguldens en honderd 

mud haver voor de burgermeesters, en de helft daarvan voor de inwoners.277 

 

Van plakkaat naar pamflet 

De twee bovengenoemde plakkaten vormen het begin van een actualiteitgebonden serie van zes 

pamfletten die doorloopt tot eind 1654. Daarin gingen de partijen geleidelijk over van 

pamfletten op plano-formaat, die in het eigen gebied als plakkaat konden worden opgehangen, 

naar pamfletten op quarto-formaat die konden worden uitgedeeld. De derde publicatie in deze 

serie is nog steeds een plakkaat, opnieuw afkomstig van de Deventer partij: een nieuwsbulletin, 

bestemd voor de inwoners van het eigen gebied en bedoeld om hen gerust te stellen.278 

Het pamflet verscheen een paar dagen na het eerdere bevel om de waarnemend drost te 

gehoorzamen. Uit de inhoud valt af te leiden dat de regenten van de Deventer partij, na de onrust 

die de eerdere plakkaten hadden veroorzaakt, met deze bekendmaking hun achterban wilden 

verzekeren dat men het conflict vreedzaam wilde oplossen. In het plakkaat worden twee 

bewijsstukken afgedrukt die de vredelievende bedoelingen van Deventer zijde moeten 

bewijzen: een brief die het stadsbestuur van Deventer naar Kampen en Zwolle had gestuurd, 

                                                      
275 De tekst van het plakkaat is uitgegeven op naam van de Staten van Overijssel en onder nummer 48 opgenomen in 

Missiven (17) 1655, M1 recto – M2 verso (gotische M). Gedurende het gehele conflict bleven de strijdende partijen in hun rol 

van Staten van Overijssel incidenteel bevelschriften in plakkaatvorm uitgeven. In mijn analyse van het publieke debat heb ik 

deze plakkaten buiten beschouwing gelaten, aangezien deze als directieve overheidsplakkaten meer tot de politieke strijd 

behoren dan tot het publieke debat waarin twee oppositionele partijen elkaar en het publiek op basis van argumenten 

proberen te overtuigen. Het hier genoemde plakkaat is van belang, omdat het laat zien dat het publieke debat wel als een 

plakkatenoorlog begon. Partijen stapten van het gebruik van plakkaten af, toen het onmogelijk bleek om deze in het 

rechtsgebied van de tegenpartij te verspreiden. 
276 Missive (12) 1655, D2 recto. 
277 Plakkaat onder nummer 59 opgenomen in Missiven (17) 1655, M2 recto – M3 verso (romeinse M). 
278 Copia (1) 1654. 
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alsmede een concept-bevelschrift voor de Staatse milities dat de afgevaardigde van Deventer in 

de Staten-Generaal had ingediend. 

De in het plakkaat aangehaalde brief is een toezegging aan Kampen en Zwolle dat men in 

Deventer zal afzien van het gebruik van geweld als de tegenpartij dat ook doet. Het geciteerde 

bevelschrift is een concept-instructie voor het Staatse leger om zich niet met de partijtwisten te 

bemoeien. Over de brief aan Kampen en Zwolle wordt in het plakkaat meegedeeld dat deze niet 

is beantwoord. Over het concept-bevelschrift dat de Zwolse partij het in de Staten-Generaal 

heeft tegengehouden. Beide acties worden uitgelegd als een weigering van de Zwolse partij om 

het conflict vreedzaam op te lossen. Als het onverhoopt toch tot geweld komt, zo luidt de 

boodschap, is het de schuld van de anderen. 

Dat de Deventer partij in juli inderdaad een ultieme poging waagde om de tegenpartij naar 

de afgebroken landdag te laten terugkeren, blijkt uit de (vertrouwelijke) brief die men vrijwel 

gelijktijdig, op 23 juli, aan het stadsbestuur van Zwolle stuurde, ‘beoogende niet anders als 

bevorderinge van ’t gemeene beste, ende herstellinge van de ontroerde gemoederen in ruste, 

vrede en eenigheyt’.279 De brief had de vorm van een ultimatum. Als de tegenpartij niet 

terugkeerde naar de landdag, zo waarschuwden de Deventer regenten, ‘sullen wy ons 

genecessiteert en genootdringhet vinden, onse onschuldt door een Manifest alle de werelt 

bekent te maken, en God und die Justitie de uytkomste van dese onse rechtvaerdige saecken 

bevelen’. 

De aankondiging om het conflict aan ‘alle de werelt bekent te maken’ kan in vroegmoderne 

teksten volgens Bellingradt worden beschouwd als de aankondiging van een publiek debat met 

behulp van gedrukte pamfletten. Het is een standaardformulering waarmee wordt aangegeven 

dat het gewenste bereik van de bekendmaking zo groot is dat de doelgroep alleen met een 

gedrukt medium kan worden bereikt.280 Het document waarmee de Deventer partij aankondigde 

het publieke debat te zullen openen, wordt in de brief omschreven als een ‘Manifest’, hetgeen 

in die tijd de betekenis heeft van een ‘stuk, uitgaande van een vorst, van een staat, tot verklaring 

en soms ook tot verdediging van zijne handelingen of opvattingen’.281 

Gelet op de inhoudsomschrijving kan met het aangekondigde ‘Manifest’ geen andere 

publicatie zijn bedoeld dan de Declaratie van de Staten van Overyssel die eind december 1654 

verscheen.282 Gelet op de omvang van de tekst (een kleine 40.000 woorden) zal met de productie 

van deze verklaring inderdaad wel een zo lange voorbereidingstijd gemoeid zijn geweest. Met 

de aankondiging van het ‘Manifest’ bracht de Deventer partij zich vanuit een oogpunt van 

medialogica wel in een lastig parket. Ondertussen ging de politieke strijd namelijk gewoon door 

en zolang het manifest niet klaar was, kon men de publiciteit bezwaarlijk overlaten aan de 

tegenstanders. Een list was dus nodig om het Deventer standpunt eerder naar buiten te brengen. 

                                                      
279 Deze vertrouwelijke brief werd door de Zwolse partij gepubliceerd in: Missiven (17) 1655, C2 verso. 
280 Bellingradt 2012. 
281 Omschrijving ontleend aan WNT. 
282 Volledige titel: Declaratie van de Staten van Over-yssel, vervattende een fundamenteel Bericht van’t gepasseerde, in ende 

omtrent de verschillen tusschen haer Ed. Mog. ende eenige van de Staetsche-wĳse Vergaderinghe afgewekene leden dienende 

tot Iustificatie van haer Ed. Mog. rechtmatige proceduren omtrent deselve, gedruckt na den originelen druck van Nathanael 

Cost, ordinaris Drucker van de Ed. Mog. Staten van Overyssel tot Deventer, in ‘t Iaer 1654. 
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Dat moet de verklaring zijn voor het 

verschijnen van het anonieme Deventer 

pamflet Oprechte ende Naeckte 

Ontdeckinge van de Gronden der 

Verschillen in de provintie van Over-yssel, 

waarvan de precieze publicatiedatum niet 

bekend is, maar dat gelet op de inhoud kort 

na het genoemde ultimatum moet zijn 

verschenen.283 In het pamflet (hierna aan te 

duiden als Ontdeckinge) worden de 

achtergronden van het conflict vanuit 

Deventer standpunt uitvoerig maar zakelijk 

beschreven. De tekst is op naam gesteld van 

een schrijver die zich voorstelt als ‘een 

vroom Patriot’. Hij vertelt de lezer eerst wat 

er op de landdag is gebeurd en sluit af met 

de mededeling dat de Deventer partij bereid 

is om de afgebroken landdag te hervatten en 

de rechter te laten beoordelen wie er gelijk 

heeft.  

Dat de Vrome Patriot, zoals ik hem in het vervolg zal noemen, een woordvoerder van de 

Deventer partij moet zijn, blijkt uit zijn tekst: hij presenteert alleen de visie van de Deventer 

regenten en blijkt daarover uitstekend geïnformeerd. Een vergelijking van zijn nieuwspamflet 

met de latere Declaratie leert dat beide teksten wat de strekking betreft overeenkomen. Deze 

gelijkenis werd ook door de Zwolse partij opgemerkt. Volgens Rutger van Haersolte vertoonde 

de tekst van de Declaratie ‘met eenige veranderinge, ende breeder extensie van woorden (…) 

de selfde calumnien ende leugen-taelen, in het opgedachte Pasquil onder den naem van een 

vroom Patriot vervattet’.284 

Op een later moment in de pamfletstrijd zal de Vrome Patriot ook zelf toegeven dat hij tot 

de Deventer partij behoort. Als reden om in de openbaarheid te treden noemt hij in het pamflet 

Taxations Termijn de vrees dat de Deventer regenten door hun gematigde optreden niet zouden 

slagen in ‘het justificeren van haere noyt volpresene oogenmercken, ende in het redresseren van 

alle ad occasum vergerende salutaire Lants-ordres, zijnde de innerlijcke ende eygene essentie 

der interesten van alle vroome ende oprechte Over-Ysselsche ingeboirlingen’. Daarom voelde 

hij zich naar eigen zeggen gedwongen om aan iedereen in Overijssel bekend te maken ‘met wat 

voor een herpes excedens, ofte veel eer, gangraeveuse infectie, het Lichaem van dese Provintie 

waere bevangen’.285 

                                                      
283 Volledige titel luidt: Oprechte ende Naeckte Ontdeckinge van de Gronden der Verschillen in de provintie van Over-yssel 

geschreven door een vroom Patriot aen alle syne ware vrienden ende lands-luyden. Als datum wordt op het titelblad 1654 

genoemd. Gezien de inhoud heeft de publicatie in elk geval plaatsgevonden na de landdag in april 1654 en voor 17 oktober 

1654, wanneer Van Haersolte vraagt om een publicatieverbod van dit pamflet (zie Bussemaker 1888, 77). De tekst geeft de 

stand van zaken in het conflict weer zoals deze in augustus-september 1654 is. Van de aanstelling van een stadhouder, 

waarvan pas eind september sprake is, wordt geen melding gemaakt. 
284 Antilogia 1655, 4. 
285 Taxations Termijn 1656, A2 verso. Daarin geeft de schrijver een gedetailleerd overzicht van alle kosten die partijen 

hebben gemaakt tijdens de crisis. 
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Op grond van bovenstaande aanwijzingen kan het pamflet Ontdeckinge als vierde worden 

opgenomen in de reeks die in juni 1654 met het Zwolse plakkaat begon. Anders dan de eerdere 

publicaties van de Deventer partij verscheen het nieuwspamflet van de Vrome Patriot als boekje 

in quarto-formaat. Dat het zijn weg naar de markt vond, blijkt uit het feit dat Van Haersolte zich 

begin oktober over het geschrift beklaagde en het als een ‘fameus libel’ aanmerkte dat door de 

scherprechter moest worden verbrand.286 

Het pamflet van de Vrome Patriot is behalve nieuwspamflet ook de eerste aflevering van 

een serie die in de volgende maanden op de markt zal komen met de Vrome Patriot als 

hoofdpersoon, maar dat konden lezers op het moment van verschijnen niet weten. In de tweede 

aflevering wordt de serie losgekoppeld van de actualiteit en gaat zij verder als een 

vervolgverhaal over een fictieve rechtsprocedure tegen Rutger van Haersolte, aangespannen 

door de Vrome Patriot in de rol van openbaar aanklager. Later in dit hoofdstuk kom ik op deze 

serie terug.  

 

Alle kaarten op tafel 

Het vijfde pamflet in de bovengenoemde reeks is de eerder genoemde Declaratie van de 

Deventer partij, en het zesde de vrijwel gelijktijdig verschijnende en minstens even 

omvangrijke (68 pagina’s) Missive van de steden Kampen en Zwolle aan de magistraat van 

Deventer, ‘waer inne gecomprehendeert is een successijf grondigh verhael van de waere 

beginselen ende den schaedelijcken voortgangh der swevende onlusten in Over-Yssel, by die 

Magistraet der Stads Deventer ende eenighe weynige Edelen onrechtmatigh veroorsaekt’, zoals 

de inhoud op de titelpagina wordt samengevat.287 

Aan de Zwolse Missive, die als een tegenhanger van de Deventer Declaratie kan worden 

beschouwd, is een bijlage van 144 pagina’s toegevoegd waarin alle belangrijke documenten 

zijn opgenomen die partijen in 1654 wisselden.288 Uit een oogpunt van tijdsplanning mag de 

totstandkoming van de Zwolse uitgave een prestatie van formaat worden genoemd. Anders dan 

de Deventer tekstschrijvers, die al in juli waren begonnen met het opstellen hun manifest, 

begonnen de Zwolse regenten pas in oktober met hun schrijfwerk. 

Voor het opstellen van de tekst werd een commissie benoemd bestaande uit enkele 

regenten, aangevuld met griffier Roelinck van de Zwolse Staten en de Zwolse stadsecretaris 

Jacob Vriese.289 Waarom de Zwolse partij zo laat met de voorbereiding begon, is niet duidelijk. 

Mogelijk nam men aan Zwolse zijde het dreigement van het manifest niet serieus en hoorde 

men pas later dat tekstschrijvers in Deventer toch aan een verklaring werkten, waarna men in 

Zwolle niet achter wilde blijven. Hoe dan ook vertoont de Zwolse productie sporen van 

haastwerk. 

                                                      
286 Bussemaker 1888, 77. 
287 Volledige titel: Missive van de twee steden Campen ende Zwolle geschreven ende af-ghesonden aen de Magistraet der 

Stadt Deventer, waer inne gecomprehendeert is een successijf grondigh verhael van de waere beginselen ende den 

schaedelijcken voortgangh der swevende onlusten in Over-Yssel, by die Magistraet der Stads Deventer ende eenighe weynige 

Edelen onrechtmatigh veroorsaekt, met een influerende summaire justificatie van de wel geraisonneerde ende moderate 

proceduren van haer Ed: Mog: Heeren Staten van Over-Yssel omtrent deselve onlusten, bekleedet met die Documenten daer 

toe dienende, door cijffergetallen in den text van de Missive aen-geduydet, uytgegeven op voorgaende resolutie van de Staten 

van Over-Yssel voornoemt, tot Zwolle, gedruckt by Jan Gerritz Tydeman, ordinaris Drucker van de Ed: Mog: Heeren Staten 

Over-Yssel 1655. Zie Bronnenlijst Missive (12). De brief heeft als datum van ondertekening: 27 december 1654.  
288 Missiven (17), resolutien, extracten en andere acten ende munimenten dienende tot jusitificatie van de faicten in de boven-

staende deductie justificatoir geallegeert, gedruckt in ‘t Jaer M. DC. LV. 
289 Bussemaker 1888, 77. 
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Van de redactiecommissie is Vriese vrijwel zeker degene die het meeste Zwolse 

schrijfwerk voor zijn rekening heeft genomen.290 Vriese, die een juridische opleiding had 

gevolgd, was een duizendpoot die in het Zwolse openbaar bestuur voor vele werkzaamheden 

werd ingeschakeld, zo blijkt uit de passages in de pamfletten die over hem gaan. Als advocaat 

schreef hij pleitnota’s, als plaatsvervangend rechter vonnissen en als secretaris van het Zwolse 

stadsbestuur brieven en ambtelijke notities. Daarnaast was hij persoonlijk secretaris van Van 

Haersolte die hij in vele zaken terzijde stond en van advies diende. 

In het geval van de bovengenoemde brief met bijlagen ging de bemoeienis van Vriese nog 

verder. Hij kreeg van de stadsbesturen van Zwolle en Kampen het recht ‘omme alleen tot mijnen 

privaten voordeele te mogen drucken ofte laten drucken, de Declaratie ofte noodige Justificatie 

van de actien ende proceduren van hooch-gemelte Souveraine Regenten’ in een oplage van 600 

stuks, zoals hij zijn productie in het pamflet Bockies te koop bekend maakte.291 Daarin prees hij 

zijn uitgave aan als ‘een waerschijnlijck Historisch verhael van desen onsen tijt’ dat ‘niet min 

proufitelijck als vermaeckelijck sal zijn om oversien te worden’. Wat de lezer erin kon vinden, 

waren ‘seer diepsinnighe speculatien, over het onderscheyt datter is tussen reciproque 

stipulatien van faveur, ende ongeoorlofde comploicterijen: als mede dienstighe amphatien by 

forme van additien’. 

Vriese kreeg voor zijn karwei een bedrag van 840 Carolus-gulden uitbetaald, meldde hij in 

zijn publieke annonce. Of dat alleen voor de drukkosten was of dat daarin ook een 

auteurshonorarium was inbegrepen, wordt niet duidelijk. In zijn pamflet meldt hij alleen dat hij 

een deel van de oplage ter beschikking moest stellen van de stadsbesturen van Zwolle en 

Kampen ‘omme gedistribueert te worden nae raede’. De rest mocht hij ‘in goeden getallen tot 

mijnen beste nutte (…) venten ende distraheren’. Met andere woorden: Vriese nam zelf de 

verkoop en distributie voor zijn rekening van de oplage die hij niet terug hoefde te leveren aan 

de stadsbesturen van Zwolle en Kampen. 

Om kopers te lokken beloofde hij dat ‘soo jemant van de boven-genoemde Exemplaren sal 

willen koopen ofte huyren, deselve by ons bequamelijck voor gereet gelt sal worden gerijft, 

onder versekeringe, dat wy ons na onsen aengeboorenen aert, discretelijck ende reckelijck 

sullen laten vinden’. Met andere woorden: over de voorwaarden viel met Vriese te praten: een 

uitnodiging voor boekverkopers of straathandelaren om zich bij hem te melden. De prijs die hij 

per exemplaar vroeg was 28 stuivers. 

De distributie van het eigen overheidsdrukwerk binnen het eigen rechtsgebied zal voor de 

stedelijke regenten in het algemeen geen probleem zijn geweest. Als de stadsdrukker, aan wie 

men de drukorder meestal gunde, zelf al niet over een distributieapparaat beschikte, kon het 

stadsbestuur de verspreiding altijd nog zelf ter hand nemen of deze uitbesteden aan mensen 

zoals Jacob Vriese. Buiten het eigen rechtsgebied, in dit geval het door de Deventer partij 

gecontroleerde deel van Overijssel, zal de distributie moeilijker zijn geweest, zoals eerder bleek 

uit het feit dat de Zwolse partij in juni 1654 haar plakkaten in Twente niet mocht ophangen op 

de daarvoor bestemde openbare plaatsen. 

                                                      
290 Door Bussemaker wordt Vriese genoemd als degene die opdracht kreeg om een weerwoord te schrijven op de Declaratie 

van de Deventer partij. Zie Bussemaker 1888, 94, noot 4. 
291 Bockies te koop 1655. 
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Met boekjes die van hand tot hand gingen was dat probleem minder groot, zeker als de 

eigen aanhangers de distributie verzorgden.292 Dat gebeurde bijvoorbeeld met de Declaratie 

van de Deventer partij. Over de verspreiding daarvan weet Van Haersolte te melden dat de 

leden van de Deventer partij dit pamflet ‘eenige weynich dagen voor de Raedts-keur der Stadt 

Campen aen verscheyden van de Geswooren Gemeente aldaer, onder bloote couverten, sonder 

by-gevoegde Missiven van wien ofte van waer dieselve quamen, end alsoo genoechsaem 

Pasquils wijse, (hebben) gedirigeert ende uyt-gedeylt’.293 

Buiten het eigen gewest zal de distributie van de Overijsselse pamfletten zeker geen 

probleem hebben opgeleverd. Namens de Deventer partij deelde afgevaardigde Johan van der 

Beeck in januari 1655 een aantal exemplaren van de Declaratie uit in de Staten-Generaal, zodat 

ook de bondgenoten van de inhoud kennis konden nemen. De afgevaardigde van Zwolse partij 

eiste dat Van der Beeck het stuk terug zou nemen, maar hij kreeg daarvoor geen steun van de 

rest, uitgezonderd Friesland. De anderen wilden het graag lezen. Daarna besloot de Zwolse 

partij om haar Missive ook in de Staten-Generaal te verspreiden, begeleid door een 

aanbiedingsbrief.294 

Als deze beide drukwerken in de Staten-Generaal al niet op bezwaren stuitten, zullen de 

boekverkopers in Holland zeker geen problemen hebben gehad om ze te door te verkopen, 

aangenomen dat er op de Hollandse markt afzetmogelijkheden voor overheidsdrukwerk uit 

Overijssel waren. Hoe dan ook hadden de strijdende partijen met de uitgave van hun 

beginselverklaringen hun kaarten op tafel gelegd en kon de tweede fase van de pamfletstrijd 

beginnen. Maar voor het zover was, gebeurde er iets anders. 

 

Herrie om de prins 

Naast de hierboven genoemde actualiteitgebonden serie van zes pamfletten, die zich uitstrekte 

over de maanden juli-december 1654, kwam er in dezelfde periode nog een tweede serie actuele 

pamfletten op de markt, weliswaar met een kortere looptijd (twee maanden), maar met meer 

pamfletten (10) en met een hoger actualiteitsgehalte. De politieke gebeurtenis die het onderwerp 

van deze tweede serie vormde, was de voorgenomen benoeming van de Friese stadhouder tot 

bemiddelaar (oktober 1654). De benoeming leidde tot een kort maar heftig publiciteitsgolfje in 

de maanden september-november dat niet geheel losstond van de andere reeks, maar toch een 

eigen medialogica ontwikkelde. 

Voor de Deventer partij, die al in september lucht kreeg van de benoeming, kwam de 

kwestie onverwacht en ook zeer ongelegen, omdat het conflict over het drostambt Twente nu 

overschaduwd dreigde te worden door een conflict over de aanstelling van een stadhouder. 

                                                      
292 Tussen de inwoners van de drie steden bestonden nauwe contacten, niet alleen op handelsgebied, maar ook in de 

familiesfeer. Van regentenfamilies uit deze steden is bekend dat ze over en weer trouwden, zodat er bovenstedelijke 

familienetwerken ontstonden. Van Kampen en Deventer is bekend dat het optreden van het stadsbestuur in de periode 1654-

1657 niet door alle burgers werd goedgekeurd. Ook zij kunnen voor de distributie van oppositioneel drukwerk van buiten de 

stad hebben gezorgd. Deze bovenlokale familienetwerken vormen vrijwel zeker ook de voedingsbodem van de stedelijke 

oppositie onder leiding van Hendrick ter Borch, waarmee de magistraat van Deventer na 1668 te maken kreeg. Zie hoofdstuk 

5 en 6. 
293 Antilogia 1655, 4. 
294 Missive (9) van de ordinaris Heeren Gedeputeerden der Staten van Overijssel geschreven uyt Zwoll aen haere Hog: Mog: 

de Staten-Generaal der vereenighde Nederlanden, cortelijck vervattende de continuatie van alle goede debuoiren, 

geoffreerde presentatien en moderate proceduren van haer Ed. Mo. tot maintenu vanden loop der Regieringhe en conservatie 

van den welvaert der goede Ingesetenen van Over-Issel in ‘t bijsonder en bijgevolgh van die van de verenigde Provincien in 

‘t gemeen, tot Campen, gedruckt by Willem Dircksen Worst Boeck-drucker woonende inde Broeder-straet, anno 1655. Zie: 

Bronnenlijst Missive (9). 
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Daardoor zou de indruk kunnen ontstaan alsof de Deventer partij tegen een stadhouder was, 

terwijl men alleen bezwaar had tegen het eigenmachtige optreden van de tegenpartij. Omdat de 

positie van de stadhouder in het staatsbestel een gevoelige kwestie was, zou men daarmee het 

krediet bij de achterban gemakkelijk kunnen verspelen. 

De Deventer partij was er derhalve alles aan gelegen om de indruk weg te nemen dat men 

behalve tegen Van Haersolte ook tegen Oranje was. Daarbij kon men er niet op vertrouwen dat 

de eigen achterban via het pamflet van de Vrome Patriot voldoende over de achtergronden van 

het conflict was geïnformeerd. Aangezien dat pamflet anoniem was verschenen, kon men zich 

daarop als overheidspartij moeilijk beroepen. Vandaar dat de Deventer regenten besloten om 

publiekelijk hun ‘sonderlinghe aestime’ jegens de Friese stadhouder uit te spreken, maar hun 

Zwolse tegenstanders tegelijkertijd duidelijk te maken dat zij eerst naar de landdag in Deventer 

dienden terug te keren voordat over de aanstelling van een stadhouder kon worden gesproken. 

In dat opzicht was de kwestie publicitair gezien vergelijkbaar met wat zich in juli had 

voorgedaan, toen de Deventer regenten hun manifest gebruikten als drukmiddel om de 

tegenpartij terug te laten keren naar de landdag. Dat kon toen nog via een vertrouwelijke brief 

aan de tegenpartij worden meegedeeld. Aangezien nu hun loyaliteit jegens het huis van Oranje 

in het geding kwam, moesten zij deze brief wel openbaar maken, en wel zo snel mogelijk. Dat 

wil zeggen ‘eer ende bevoorens deselve op eene informele Vergadering binnen Swolle getreden 

zijn tot het onwettelijck vergeven van ’t stadthouderschap’, zodat dezen zich achteraf niet 

konden beroepen op het feit dat zij van de Deventer bezwaren niet op de hoogte waren. 

Hoe belangrijk men de kwestie in Deventer kring vond, blijkt uit het feit dat de brief aan 

de tegenpartij in tweevoud werd gepubliceerd. De ene brief was gericht aan het stadsbestuur 

van Kampen, van wie men kennelijk nog de meeste steun verwachtte.295 De andere aan de 

stadsbesturen van Kampen en Zwolle samen, ‘alsmede aen den Drosten ende respective 

afgeweeckene Jonckeren van Sallant ende Vollenhoe’. 296 De brieven, die dezelfde inhoud 

hadden, werden verzonden op 30 september, enkele dagen voordat de vergadering in Zwolle 

zou beginnen. 

Dat werd het begin van een serie van in totaal tien actualiteitgebonden pamfletten (inclusief 

de brief van 30 september) die doorliep tot 14 november 1654. De reeks bevat zowel 

ondertekende (5) als anonieme (5) pamfletten en laat zien volgens welke medialogica beide 

partijen in deze urgente kwestie te werk gingen. De ondertekende pamfletten zijn afkomstig 

van zowel de Zwolse (3) als de Deventer partij (2), de anonieme vooral (4) van de Deventer 

partij. 

Op de brief van 30 september kreeg de Deventer partij niet onmiddellijk antwoord. 

Kennelijk had men in Zwolse kring besloten dat men in Deventer nog wel even kon wachten. 

Eerst publiceerde de Zwolse partij een brief aan de weduwe van stadhouder Willem II, 

gedateerd op 7 oktober, waarin bekend werd gemaakt dat de Staten van Overijssel hadden 

besloten om haar zoon te benoemen tot nieuwe stadhouder, en de Friese stadhouder tot diens 

                                                      
295 Missive vande Staten van Overyssel tot Deventer vergadert; geschreven aen de Stadt van Campen, den lesten september 

1654 mitsgaders de Resolutie den 2 October1654 daer op gevolcht, gedruckt na de Copye tot Deventer Anno 1654. Zie 

Bronnenlijst: Missive (15), 1654. 
296 Waerschouwinghe der Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, aen den steden Campen ende Swolle, als mede aen de 

Drosten en respective afgeweeckenen Jonckeren van Sallant ende Vollenhove, mutatis mutandis; Ter goeder tijdt uyt 

Deventer gedaen, eer ende bevoorene deselve op eene informele Vergaderinge binnen Swolle getreden zijn tot het 

onwettelĳck vergeven van’t stadthouderschap, tot Deventer gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris Drucker vande Ed: Mog: 

Heeren Staten van Overyssel. Anno 1654. Zie Bronnenlijst: Waerschouwinghe (2), 1654. 
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plaatsvervanger gedurende zijn minderjarigheid. De publicatie had naar vorm en inhoud het 

karakter van een proclamatie: de brief was op plano-formaat afgedrukt zodat hij als plakkaat 

kon worden opgehangen.297 

Een reactie op de brief van 30 september ontvingen de Deventer regenten pas op 21 

oktober. Ook deze brief lieten de Zwolse regenten op plano-formaat afdrukken.298 De brief werd 

afgesloten met de oproep aan de Deventer regenten om met de Zwolse partij te komen praten 

over ‘veelvoudighe importante saecken’ op een plaats en tijd naar keuze. Na alles wat er was 

gebeurd, lieten de Deventer regenten zich niet op deze manier en nog wel via aanplakborden 

naar de vergaderzaal commanderen. 

Daarna volgden nog twee brieven. De eerste van Zwolse zijde, deze keer op quarto-formaat 

afgedrukt.299 De tweede van Deventer zijde, gedateerd op 14 november.300 Daarin lieten de 

Deventer regenten weten elk verder contact op te schorten. De stadhouderkwestie zat de 

Deventer partij zo hoog dat zij naast de hierboven genoemde officiële brieven vier anonieme 

pamfletten uitgaf die het Deventer standpunt ondersteunden: drie fictieve brieven en een 

gedicht. Twee van de brieven werden op plano-formaat afgedrukt. De derde brief verscheen op 

quarto-formaat, het gedicht op folio-formaat. 

Op de gesprekssituaties en de personages in deze anonieme pamfletten kom ik later in dit 

hoofdstuk terug. Hier volsta ik met de constatering dat deze anonieme pamfletten passen in een 

mediastrategie die de Deventer regenten gedurende het gehele conflict blijven gebruiken en 

waarin de Deventer tekstschrijvers naast de officiële overheidswoordvoering fictieve 

sprekersrollen inzetten om hun boodschap in de markt te zetten. Deze strategie werd eind 

augustus 1654 ingezet met het pamflet Ontdeckinge van de Vrome Patriot. Dit pamflet werd 

het begin van een serie waarin de Vrome Patriot veranderde in een openbaar aanklager die 

namens ‘alle vroome ende oprechte Over-IJsselsche ingeboirlingen’ een rechtszaak tegen Van 

Haersolte aanspande bij het ‘Wel-adelijcken Opper-Gericht der Provintie van Over-Yssel’. 

 

                                                      
297 Missive geschreven aen de Vrouwe Princesse Royale, Churf: Doorluchtigheyt van Brandenburgh, de Princesse 

Douarière, datum op onse Vergaderinge binnen de Stadt Swol den 7 Octob: 1654. Zie Bronnenlijst: Missive (4) 1654. 
298 Missive geschreven uyt den naem van de Steden Kampen ende Zwolle aen die van Deventer behelsende het redelijck ende 

noodsaeckelijck versoeck, om te komen tot een gewenschte accommodatie van de alreeede gereesene differenten der 

voornoemde Steden, in ’s-Gravenhage by Wilhelm Breeckevelt, Boeckdrucker, wonende in de Pooten 1654. Zie Bronnenlijst: 

Missive (5) 1654. 
299 Copie (10) van twee missiven, geschreven, by de steden, Kampen en Zwol, aen die van Deventer; raeckende de 

behoorlĳcke Presentatie der voornoemde steden te weten hoe sy alle de andere Provintien over de geresene questien 

tusschen de voornoemde Steden tot middelaers versoecken als oock dat de Stad Deventer hare Militie te kasseren gehouden 

sal zijn; en het valsch zegel te Abandonneren. Gedruckt in’t jaer Onses Heeren MDCLIIII. Zie Bronnenlijst: Copie (10) 

1654. Aan deze brief gaat een kortere brief van Zwolle d.d. 1 november vooraf (niet als afzonderlijk pamflet gepubliceerd, 

wel opgenomen in Missiven 1655). De brief van 1 november is een reactie op een brief van Deventer van 28 oktober (verzoek 

van Deventer aan Zwolle om schriftelijke voorstellen als reactie op de brief van 21 oktober) die ook niet als afzonderlijk 

pamflet is verschenen maar wel te vinden is in Missiven (17) 1655. In de brief van 1 november schrijft Zwolle nog enige 

dagen nodig te hebben voordat men de voorstellen op papier heeft gezet, en nodigt men Deventer uit hetzelfde te doen en met 

de schriftelijke voorstellen naar Zwolle te komen voor overleg. Dat laatste doen de Deventer regenten niet. Op 8 november 

stuurt de Zwolse partij daarover een brief naar Deventer, waarin zij haar teleurstelling over de opstelling van de Deventer 

partij uitspreekt. Deze brief is als bijlage opgenomen in het pamflet Copie (10). 
300 Antwoort der Heeren van de Magistraet der stadt Deventer op eene Missive der heeren van de Magistraet der steden 

Campen ende Swolle. Van dato 4. novembris 1654 hier by twee Acten waer toe in desen relatie wordt gedaan, tot Deventer, 

gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris Drucker van d’Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, Anno 1654. Zie Bronnenlijst: 

Antwoort (2) 1654. 
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De metamorfose van de Vrome Patriot 

Vergeleken met de twee hierboven genoemde actualiteitgebonden series neemt de Vrome 

Patriot-serie een geheel eigen plaats in. Ook de Vrome Patriot-serie gaat over de politieke strijd, 

maar is niet aan de actualiteit gebonden. De politieke strijd levert alleen de conflictstof en de 

personages. Daarmee construeren de Deventer schrijvers naast de officiele woordvoeringslijn 

een nieuw narratief: het fictieve verhaal van een rechtszaak waarin historische personen uit 

heden en verleden hun mening komen geven over Van Haersolte en de Overijsselse partijstrijd. 

De gerechtelijke procedure wordt uitgewerkt in vijf pamfletten. Het eerste (Wy Vrede-rijck) 

bevat de dagvaarding.301 Het tweede (Defensions-schrift) de pleitnota van de raadsman van Van 

Haersolte.302 Het derde (Gherichts-termijn) de regiezitting waarin de orde van het proces wordt 

bepaald.303 Het vierde (Terminus Decisorius) de behandeling van de zaak inclusief de 

vonniswijzing.304 En het vijfde (Taxations-Termijn) een afsluitende zitting over de kosten en 

boetes die de verdachte moet betalen.305 

De eerste drie pamfletten hebben 1654 als jaar van uitgave, de laatste twee 1655. Uitgaande 

van 1 januari 1655, dat is de datum die in het vierde pamflet wordt genoemd als dag van de 

rechtszitting, kunnen de eerste drie pamfletten worden gedateerd in de maanden september-

december 1654. In het afsluitende pamflet Taxations-Termijn uit 1655 vertelt de Vrome Patriot, 

terugkijkend op het proces, waarom hij zich gedwongen voelde ‘eenvoudelijck, naectelijck 

ende oprechtelijck te vertoonen de Gronden der Verschillen’. Naar zijn mening waren de 

Deventer regenten te gematigd (‘moderate proeduren’) in het aanvallen van de ‘detestibele 

desseynen’ van Van Haersolte, en te krachteloos (‘discouragieuse slappigheyt’) in het 

verdedigen van hun eigen ‘noyt volpresene oogenmercken’.306 

De verklaring van de Vrome Patriot suggereert dat aan zijn publieke optreden een discussie 

over de Deventer mediastrategie vooraf is gegaan. In dat verband is het van belang om te melden 

dat in Deventer na het uitkomen van het pamflet Ontdeckinge in augustus 1654 inderdaad een 

rel ontstond. Over dit incident worden wij ingelicht door Rutger van Haersolte. Sprekend over 

de ontvangst van het eerste pamflet van de Vrome Patriot weet hij te melden dat ‘luyden van 

eere ende kennisse’, onder wie zelfs enige regenten die tegen de benoeming van Van Haersolte 

hadden gestemd, deze ‘schandelijcke actien’ (de uitgave van het pamflet van de Vrome Patriot) 

afkeurden en deze ‘uyt sodaene calumnien geformeerde accusatien’ op juridische gronden 

verwierpen. 307 

                                                      
301 Wy Vrede-rijck, de Recht-Heer, Opperste Gebieder ende Oudste Voorsitter in de Heylig Vier- en Vrij-schare der 

Landtschap van Over-Yssel, late weten 1654. Zie Bronnenlijst: Wy Vrede-rijck 1654. Pamflet omvat 1 blad en is uitgegeven 

op folio-formaat, mogelijk bedoeld om aan te plakken of uit te delen op straat. 
302 Defensions-schrift voor den Wel-Edelgheboornen Gestrengen Heer Rutger van Haersolthe tot Haerst en Oosterveen, 

Heere tot Staveren, Drossart der Graefschap Lingen, Landt-Rentmeester van Sallandt, Dinckweerder van Over-Yssel en 

G’eligeerde Lant-Drossart van de Twente op en teghens De oprechte en naeckte Ontdekkinge van de Gronden der 

Verschilllen in de Provintie van Over-Yssel, door een genaemde Patriot doen emaneren. Gecoucheert en doen maken door 

den E. Hoogh-geleerden Willem Roeyer, V.I.D. en Ordinaris-Advocaet van Wel-gemelten Heere Drossart Haersolthe, en 

Burgemeester der Stadt Zwolle. Anno Domini 1654. 
303 Gherichts-Termĳn van Conclusie, tusschen Den Vromen Patriot, tegens dr. VVilhelm Roeyer, als bemachtighde van 

Rutger van Haersolthe, geliguerde Drost van Lingen. Anno Domini 1654. 
304 Terminus decisorius cum annexa sententia in saken van Den Vromen Patriot tegens Wilhelm Roeyer D.I.V. als 

Bemachtighde van Rutger van Haersolte, drossart van Lingen, ghedruckt by Ernst Stuytewagen, woonende op t’hoeck van de 

Gier-stege ten over de Grijp-volge in de vergulden Adelaer, in ‘t Iaer ons Heeren M.D.L.V. 
305 Taxations-Termijn tussen den Vromen Over-Isselschen Patriot, Triumphant, ter eenre: op ende teghens Rutger van 

Haersolte Succumbent ter andere sijden, gedruct M.DC.LVI. 
306 Taxations-Termijn 1656, A2 verso. 
307 Antilogia 1655, 3. 
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Volgens Van Haersolte was de publieke verontwaardiging in Deventer zelfs zo groot dat 

het stadsbestuur zich gedwongen zag het pamflet na klachten in beslag te nemen. Maar niet, zo 

stelt hij met nadruk vast, ‘naer dat dieselve eenige dagen openbaerlijck aldaer waeren verkoft, 

sonder behoorlijck ondersoeck van wie ende waer die selve waeren gekomen’. Daarmee 

suggereert hij dat het stadsbestuur geen haast maakte met de inbeslagname en een nader 

onderzoek achterwege liet, omdat men toch niet van plan was om de makers te vervolgen. Van 

Haersolte kan de rel hebben overdreven, maar er is geen reden om aan te nemen dat hij het 

incident heeft verzonnen. Zijn beschuldiging is bovendien nooit door de Deventer partij 

weersproken. 

De vraag is wat de Deventer tekstschrijvers uit een oogpunt van medialogica kan hebben 

bewogen om de Vrome Patriot van een anonieme auteur te veranderen in een fictieve openbaar 

aanklager, en van zijn nieuwspamflet Ontdeckinge met terugwerkende kracht een gerechtelijke 

aanklacht te maken. Het ligt voor de hand een verband te leggen met de rel die de verschijning 

van de Ontdeckinge veroorzaakte. Mogelijk hebben de Deventer tekstschrijvers het na deze rel 

verstandiger gevonden om dit pseudoniem niet opnieuw als auteursnaam te gebruiken. Niets 

verhinderde hen echter om de Vrome Patriot als fictief personage in de rol van openbaar 

aanklager te laten terugkeren. 

Dat de serie de vorm kreeg van een gerechtelijke procedure, kan worden verklaard uit de 

actualiteit van het politieke conflict. De Deventer partij had in juli 1654 aan twee advocaten 

opdracht gegeven om een aanklacht tegen Van Haersolte voor te bereiden. Begin september 

werd duidelijk dat deze procedure geen kans van slagen had, omdat de tegenpartij daaraan niet 

wilde meewerken.308 Voor de hand ligt de veronderstelling dat de Deventer tekstschrijvers 

daarna op het idee zijn gekomen om Van Haersolte in plaats van in een historisch proces in een 

serie literaire pamfletten te berechten en aan de Vrome Patriot als fictieve openbaar aanklager 

een tweede leven te gunnen. 

Een belangrijk voordeel van deze retorische transformatie was dat Van Haersolte in een 

frame kon worden geplaatst waarin hij als verdachte ten tonele verscheen. De keuze van de 

rechtbank als podium van openbare oordeelsvorming sluit aan bij de opwaardering die de 

publieke opinie als retorische autoriteit in de loop van de zeventiende eeuw doormaakte: van 

het dodelijk monster dat zij in de Middeleeuwen was, naar het tribunaal van de rede uit de tijd 

van de Verlichting, een proces dat ik in het tweede hoofdstuk beschreef.309 

In de Vrome Patriot-serie is dit proces van opwaardering verbeeld: de publieke opinie komt 

tot stand in een rechtbankzitting op basis van de aanklacht van de Vrome Patriot die optreedt 

als woordvoerder van het volk. De kenmerken van de publieke opinie als wraakzuchtig monster 

zijn nog wel aanwezig in de reacties uit het publiek, opgetekend aan het einde van de 

rechtbankzitting in het pamflet Terminus Decisorius. Maar de opinies uit het publiek hebben 

geen invloed op de uitspraak. Zij worden vanuit de menigte geroepen op het moment dat buiten 

de rechtszaal het vonnis wordt geformuleerd. 

                                                      
308 In september bood Deventer aan de tegenpartij aan om de klachten tegen het optreden van Kampen en Zwolle te laten 

vallen, indien deze beide steden wilden meewerken aan een juridische procedure tegen Van Haersolte, hetgeen zij weigerden. 

Aan een veroordeling door een rechtbank buiten Overijssel hoefde Van Haersolte op grond van het ius de non evocando niet 

mee te werken. Was er een stadhouder geweest, dan zou deze volgens het geldende staatsrecht een oplossing hebben kunnen 

afdwingen, maar deze weg was na de dood van Willem II afgesloten. De Staten-Generaal hadden niet de bevoegdheid om in 

te grijpen. Zie verder: Bussemaker 1888, 70-71. 
309 Zie hoofdstuk 1.1.1. 
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Verplaatsing van het strijdtoneel 

In 1655 blijft de actualiteit het verloop van de pamfletstrijd bepalen. Met de publicatie van hun 

officiële verklaringen van eind december, uitgedeeld in de Staten-Generaal, hebben de partijen 

het strijdtoneel feitelijk verplaatst naar Den Haag. In dat verband komt in februari 1655 ook de 

stad Hasselt naar buiten met een eigen verklaring waarin het stadsbestuur verantwoordt waarom 

het zich heeft aangesloten bij Deventer partij. De tekst wordt uitgegeven als pamflet (Korte 

Verklaringe) en gedrukt door Jacobsz Bouman, boekverkoper in Amsterdam. In het pamflet is 

ook het raadsbesluit opgenomen dat men de verklaring ‘publijckelijck door den Druck yder een 

sal notificeren ende bekent maecken’.310 

Op grond van zowel het raadsbesluit als het impressum (de woonplaats van de drukker) 

lijkt het aannemelijk dat het pamflet van Hasselt ook daadwerkelijk buiten Overijssel is 

verspreid. Dat bewijst dat de partijen in dit stadium van de politieke strijd een breder publiek 

wilden bereiken dan alleen het Overijsselse. Dat geldt in elk geval voor de Deventer partij, die 

in haar Declaratie uitdrukkelijk verklaart dat zij ‘alle getrouwe Regenten deser Landen’ oproept 

om in Overijssel ‘d’authoriteyt van de wettige Overheyt’ te helpen herstellen.311 

Tot de pamfletten die ook voor lezers buiten Overijssel bestemd zijn, behoren zeker ook 

de verklaringen die de strijdende partijen in 1655 aflegden in de Statenvergaderingen van de 

bondgenoten. Na afloop lieten zij deze teksten in druk verschijnen zodat ook het publiek er 

kennis van kon nemen. De Zwolse regenten bezochten in mei 1655 de Staten van Holland. De 

tekst van hun redevoering werd door de Haagse drukker Isaac Burghoorn uitgegeven.312 De 

verklaring van de Deventer partij, uitgesproken tijdens een bezoek aan de Gelderse landdag in 

oktober 1655, werd door Nathanael Cost in Deventer gedrukt.313 De verklaringen borduurden 

inhoudelijk voort op de pamfletten die de partijen in december 1654 publiceerden. Een grote 

nieuwswaarde hebben zij dan ook niet. 

Dat is anders met de briefwisseling die in de maanden februari-juni 1655 tussen de 

strijdende partijen op gang komt en via de drukpers ook het publiek bereikt. Aanleiding voor 

de correspondentie is dat de Zwolse partij haar bijdrage aan de kas van de Generaliteit niet meer 

kan betalen, omdat de Deventer partij beslag heeft gelegd op alle belastinginkomsten in het 

door haar gecontroleerde gebied. Daartoe behoorden ook de inkomsten uit de havengelden en 

invoerrechten in Hasselt. Vroeger werden deze in Zwolle geïnd, maar na het overlopen van 

Hasselt in Deventer 

De correspondentie begint op 15 februari 1655 met een brief van de Zwolse partij aan de 

Staten-Generaal waarin wordt uitgelegd waarom de Zwolse partij niet meer aan haar 

                                                      
310 Korte verklaringe van burgemeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Hasselt, inhoudende een sommier bericht van de 

Vryheden, Rechten, ende Gerechtigheden der voorsz Stadt soo omtrent de particuliere Directie ende Regieringe desselfs; als 

mede omtrent de algemeene bestieringe vande Provintie van Overyssel; mitsgaders de onwettelijkcke Proceduyren ende 

Nieuwigheden by sommige Leden van deselve Provintie gepleeght in ende omtrent het verkiesen ende aennemen van een 

Stadt-houder. ‘t Amsterdam, by Ian Iacobsz Bouman, Boeckverkooper by’t Water in de Lelye onder de Doornen 1655 
311 Declaratie 1654, R2 recto. 
312 Propositie van de heeren Arent Iurrien van Haersolte tot Oldenhave Liut: Colonel, Roelof van Langen Borgemeester der 

Stad Campen, Henrick Wolfsen I.V.D. Burgemeester der Swolle, extraordinaris en ordinaris gedeputeerden van haer Ed. 

Mog: de Heeren Staten van provincie van Over-Yssel. Gedaen ter Vergaderinge van haer Ed. Gr. Mog: de Heeren Staten van 

Hollandt ende West-Frieslant. Anno 1655. den 1/11. May. In ’s-Gravenhaghe, gedruckt by Isaac Burghoorn Boeck-drucker 

op de Veer-kaey, in de Nieuwe Druckery, 1655. Zie Bronnenlijst: Propositie (3) 1655. 
313 Propositie der Gecommitteerden van de Staten van Overyssel gedaen op den Lantdach des Furstendoms Gelre ende 

Graeffschaps Zutphen binnen Arnhem den 10. octobris 1655, tot Deventer, gedruct by Nathanaël Cost, ordinaris Drucker der 

Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, anno 1655. Zie Bronnenlijst: Propositie (1) 1655. 
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betalingsverplichtingen kan voldoen.314 Deze voorstelling van zaken wekt de verontwaardiging 

op van de Deventer partij die per brief van 15 maart aan de Staten-Generaal uitlegt hoe de vork 

naar haar mening werkelijk in de steel zit.315 Daarna komt er tussen partijen een venijnige 

correspondentie op gang waarin de brieven elkaar om de veertien dagen opvolgen en de 

verwijten over en weer vliegen.316 

Aan de oplossing van het conflict dragen de brieven niets bij en zo zijn ze ook niet bedoeld. 

In het stadium waarin de politieke strijd na december 1654 is terechtgekomen, gebruiken de 

partijen ze uitsluitend om zichzelf bij de bondgenoten in een zo gunstig mogelijk daglicht te 

plaatsen en de tegenpartij als onbetrouwbaar af te schilderen. De Zwolse partij brengt de 

correspondentie op gang. Elke brief van Zwolse zijde is voor de tegenpartij aanleiding om te 

reageren. In deze serie zijn het vooral de wederzijds gepubliceerde standpunten die de 

pamfletstrijd op gang houden. 

De laatste brief van deze actualiteitgebonden serie komt medio juni 1655 op de markt 

waarna de stroom publicaties in het najaar opdroogt.317 De reden daarvan is dat het conflict in 

deze periode door de Staten-Generaal wordt geagendeerd als kwestie van algemeen belang. 

Zolang de onderhandelingen met De Witt en de Friese stadhouder lopen, wil geen van de 

partijen kennelijk het risico lopen om met nieuwe pamfletten de eigen glazen in te gooien. 

Bovendien heeft de Deventer partij haar politieke doel, geformuleerd tijdens de landdag in 

1654, voor een groot deel al bereikt: het verkrijgen van een uitspraak van de Staten-Generaal 

op grond van artikel 1 van het Unie-verdrag. 

 

Strijden voor eer en goede naam 

In het corpus 1654-1657 vormen de pamfletten van Rutger van Haersolte een aparte reeks. 

Hoewel hij de hoofdpersoon in het conflict is, meldt hij zich voor het eerst pas op 6 januari 

1655 in het publieke debat met een brief die aan de steden Deventer en Kampen is gericht.318 

Aanleiding voor zijn publieke optreden zijn de beschuldigingen die zijn tegenstanders hebben 

gepubliceerd in hun Declaratie. Van Haersolte prijst zich gelukkig, zo zegt hij in de brief, dat 

hij eindelijk kennis heeft kunnen nemen van wat zijn tegenstanders ‘tot mijn groot leetwesen 

                                                      
314 Missive van de ordinaris Heeren Gedeputeerden der Staten van Overijssel geschreven uyt Zwoll aen haere Hog: Mog: de 

Staten-Generaal der vereenighde Nederlanden, cortelijck vervattende de continuatie van alle goede debuoiren, geoffreerde 

presentatien en moderate proceduren van haer Ed. Mo. tot maintenu vanden loop der Regieringhe en conservatie van den 

welvaert der goede Ingesetenen van Over-Issel in ‘t bijsonder en bijgevolgh van die van de verenigde Provincien in ‘t 

gemeen, tot Campen, gedruckt by Willem Dircksen Worst Boeck-drucker woonende inde Broeder-straet, anno 1655. 

Bronnenlijst: Missive (9) 1655. 
315 Missive der Staten van Overyssel aen Hare Ho: Mo: de dato 10 Meert dienende tot beantwoordinghe van een Brief 

geschreven uyt Swolle den 15 Februarij deses jarens 1655, bekleedet met diverse Documenten tot jusitificatie van den inhout 

desselven, tot Deventer, gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris Drucker van de Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, Anno 

1655. Zie Bronnenlijst: Missive (3) 1655. 
316 Missive van de twee steden Campen en Zwolle ten versoecke van Ridderschap en Steden geschreven ende afgesonden aen 

de Magistraet der stadt Deventer. Zie Bronnenlijst: Missive (11) 1655; Missive van de stadt Deventer geschreven aen de 

magistraten der steden Campen en Swolle tot beantwoordinge van eene missive gedateert den 15 februari 1655. Zie 

Bronnenlijst: Missive (10) 1655; Missive der stadt Deventer, vanden 9. Aprilis 1655 geschreven aende magistraten der steden 

Campen ende Swolle. Zie Bronnenlijst: Missive (2) 1655; Responsive van de heeren van Campen ende Zwolle, aen de heeren 

van de magistraet der stadt Deventer. 
317 Rescriptie der Heeren van de Magistraat der stadt Deventer aen de Heeren van Campen ende Swolle tot hoochnodich 

bericht op die bekende onwaerheijden, onbehoorlicke positiven ende onbeschaemde calumnien, vervattet in een brief van 

dato den 9 mey op den name van Burgermm, Schepenen ende Raden der steden Campen ende Swolle. 
318 Missiven geschreven door de heer Rutger van Haersolte toe Haerst en Oosterveen, Heer tot Staverden, Drost van Twente 

en Lingen, aen de Steden Deventer en Campen en voorts aen de andere leden van de provincie van Overyssel, nae de Copye, 

gedruct tot Campen, by Willem Dercksz Worst, Boeckdrucker. Anno 1655. Zie Bronnenlijst: Missiven (16) 1655. 
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dus lange door benevelde uytstrooyselen de herten van de Ingesetenen hebben getrachtet in te 

planten’. Hij nodigt de Deventer regenten uit om met bewijzen te komen, zodat hij zich eindelijk 

in de Statenvergadering zal kunnen verdedigen. 

De uitnodiging is uiteraard een schijnbeweging, want ook Van Haersolte weet dat de 

Deventer partij gegeven de bestaande stemverhoudingen niet in de gezamenlijke vergadering 

zal willen terugkeren om zijn verdediging aan te horen. Bovendien weet hij ook dat de Deventer 

partij de aanklacht niet langer beschouwt als een politieke kwestie waarover de Staten van 

Overijssel moeten oordelen, maar als een strafrechtelijke waarover een rechter moet 

oordelen.319 Het stadsbestuur van Deventer antwoordt dan ook dat Van Haersolte met zijn 

verzoek aan het verkeerde adres is. Niet de magistraat van Deventer is de aanklager in deze 

zaak, maar de twee advocaten die van de (Deventer) Staten van Overijssel opdracht hebben 

gekregen een onderzoek in te stellen. Zodra de advocaten hun aanklacht gereed hebben, zal Van 

Haersolte een kopie toegestuurd krijgen zodat hij zich kan verdedigen op de bestemde plaats, 

zo verzekeren de Deventer magistraten hem. 320 

De briefwisseling is de opening van een serie van vier pamfletten, twee van Van Haersolte 

en twee van de advocaten van de Deventer partij, de heren Th. Berdenis en Wilh. Nilant. Van 

de zijde van Van Haersolte verschijnen twee pamfletten: Antilogia (1655) en Naerdere onscults 

betuyginge (1656).321 Elk pamflet van Van Haersolte wordt door de tegenpartij beantwoord met 

een tegenpamflet: Bericht (1656) en Waere schult-betuyginge (1657).322 Een directe relatie met 

de actualiteit ontbreekt, omdat de kans dat Van Haersolte zich zal laten dagvaarden nihil is. De 

dynamiek van de pamfletwisseling wordt uitsluitend bepaald door de tijd die de partijen nodig 

hebben voor het schrijven van hun weerwoord. 

Van Haersolte verklaart dat hij naar buiten is getreden, omdat hij naar zijn mening het recht 

heeft tot het verdedigen van zijn eer en goede naam.323 Uit het feit dat zijn tegenstanders de 

aanklacht tegen hem openbaar hebben gemaakt zonder hem eerst te horen, concludeert hij dat 

zij er alleen op uit zijn geweest om hem in diskrediet te brengen. Daarom noemt hij de 

Declaratie een ‘fameux libel’ waarvan de auteurs volgens het landrecht gestraft moeten 

worden.324 Bovendien beschouwt hij de Deventer partij niet als de wettige overheid waaraan 

hij verantwoording schuldig is, maar als afgesplitste particuliere leden.325 Omdat hij als 

particulier lid van de regering hun gelijke is, hoeft hij hun niet toe te staan wat zij hem ook niet 

toestaan, en mag hij zich publiekelijk verdedigen als zij hem in het openbaar beschuldigen. 

                                                      
319 In september 1654 weigerden Zwolle en Kampen om samen een juridische procedure te beginnen, waarna Deventer alleen 

met het onderzoek verder ging. Zie Bussemaker 1888, 70-71. 
320 Antwoort der Heeren van de Magistraet der Stadt Deventer op de missive des Heeren Rutger van Haersolte, drost van 

Lingen de dato 6. Ianuarij 1655, tot Deventer, gedruckt by Nathanael Cost. Zie Bronnenlijst: Antwoort (1) 1655. 
321 Antilogia ende Kort-Grondich bericht uyt naemen ende van wegen de Heere Rutger van Haersolte, tot Haerst ende 

Ooster-veen, Heer van Staverden, Landt-Drost des Graeffschaps Lingen; Naerdere onscults Betuyginge van den Wel Edel-

Geboren ende Gestrenge Heere Rotger van Haersolte toe Haerst en Oosterveen, heer van Staveren, &c tot Sommaire 

VVederlegginge ende ontzenuwinge van seecker calumnieux bericht 1655. 
322 Bericht op ende tegens seecker fameux ende calumnieux Geschrift Antilogia g’intituleert uytgegeven door den Heere 

Rutger van Haersolte, tot Haerst ende Oosterveen, Heere van Staverden. Zie Bronnenlijst: Bericht (1) 1656; Waere Schult-

Betuyginge, aen de Ed: Mog: Heeren Staten der Provintie van Overyssel door E.E. Theodorum Berdenis Burgermeester ende 

Wilhelm Nylant der Rechten D.D. als haer Ed: Mog: Gevolmachtichde overgegeven 1657. 
323 Antilogia 1655, A2 verso. Van Haersolte beperkt zich tot de herhaling van het standpunt van zijn partij. Wat de Deventer 

partij als corruptie in de ambtgeving aanduidt, noemt Van Haersolte een normale bestuurspraktijk in Overijssel, die tot dusver 

altijd kon rekenen op goedkeuring door de Deventer regenten. Ten aanzien van de dubbelfuncties wijst hij erop dat er in 

Overijssel geen wetten bestaan die dat verbieden. 
324 Antilogia 1655, A2 recto-A4 recto. 
325 Naerdere onscults betuyginge 1656, B2 verso-C verso. 
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In het kader van het publieke debat verklaart hij echter wel mee te willen gaan in de 

redenering van zijn tegenstanders dat zij hem als leden van de regering in het openbaar mochten 

beschuldigen. Maar ook in dat geval vraagt hij zich af met welk recht zijn tegenstanders staande 

houden dat zij deze onthullingen via openbare geschriften mochten bekendmaken. Als zij dat 

straffeloos mogen doen, zegt hij, is het hem ook toegestaan om de tegenpartij in het openbaar 

te wraken zonder dat hij voor vervolging hoeft te vrezen. 

In de context van de politieke strijd is het debat tussen Van Haersolte en de Deventer 

advocaten een zijspoor. Hun woordenstrijd spitst zich toe op de strafbaarheid van Van 

Haersoltes vermeende ambtsmisdrijven als drost van Lingen en rentmeester van Salland, terwijl 

het debat tussen de partijen gaat over publiekrechtelijke kwesties zoals de (on)wettigheid van 

de ambtenruil, de (on)geldigheid van de stemprocedure, de (on)verenigbaarheid van 

bestuursfuncties en de (on)gewenstheid van een eenzijdig samengestelde (familie)regering. De 

rechtsprocedure loopt bovendien dood omdat het rechtscollege dat Van Haersolte moet 

berechten (de Overijsselse Klaring) als gevolg van het politieke conflict niet meer functioneert. 

Van Haersolte kan op grond van het ius de non evocando niet voor een andere rechtbank worden 

gedagvaard. 

De pamflettenwisseling tussen Van Haersolte en de Deventer advocaten is in het kader van 

mijn onderzoek vooral van belang, omdat beide partijen daarin een publiek debat op gang 

brengen over (de gevolgen van) de openbare meningsvorming zelf. Geconfronteerd met een 

publiek debat over zijn persoon, eist Van Haersolte het recht op om zich in het openbaar te 

mogen verdedigen tegen de reputatieschade die hem naar zijn mening ten onrechte door andere 

regenten wordt toegebracht. In wezen gaat het daarbij om de vraag of regeringsleden op 

persoonlijke titel opinies openbaar mogen maken. In de tweede fase van de partijstrijd (1668-

1671) zal blijken dat ook andere edelen van dat recht gebruik gaan maken. 

 

Samenvatting 

De vergelijking van de tijdlijnen van de politieke strijd en de pamfletstrijd laat in de periode 

1654-1657 een publiek debat zien waarvan de dynamiek voor het grootste deel wordt bepaald 

door de actualiteit van de politieke strijd. De opiniestrijd komt via enkele plakkaten traag op 

gang en neemt pas serieuzere vormen aan wanneer de Deventer regenten in de zomer van 1654 

dreigen met een ultimatum: als de Zwolse regenten niet terugkeren naar de afgebroken landdag, 

zal de Deventer partij het conflict via een manifest openbaar maken. 

Het afgedwongen debat is een voortzetting van de politieke strijd met andere middelen. 

Nadat de beproefde middelen (onderhandelen, bemiddelen, arbitrage en vechten) hebben 

gefaald, is een beroep op het publieksoordeel het laatste wapen dat is overgebleven. Als zodanig 

is het publiek debat in Overijssel eerder te beschouwen een oorlogsgebied dan als een publieke 

ruimte waarin ‘iedereen welkom was, alles bespreekbaar bleef, en geen opinie het op voorhand 

gewonnen had’ zoals Frijhoff en Spies het publiek debat in de Republiek typeerden.326 

Voor de leden van de Overijsselse landsregering was de openbare opiniestrijd een nieuwe 

manier van politiek bedrijven waarover zij aanvankelijk gemengde gevoelens koesterden. Zij 

associeerden het publieke debat met een vorm van oppositioneel gedrag waarvoor zij het begrip 

‘opiniatreeren’ gebruikten in de betekenis van ‘hardnekkig vasthouden aan het eigen 

                                                      
326 Frijhoff, Spies 1999, 224. 
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standpunt’. De Zwolse partij spreekt in deze context over een ‘nieuwe tael van Oppressie, eerst 

t’zedert dese troub’len in Over-Yssel ghehoort, ende noyt daer voren bekent’. 

De Deventer partij toonde zich in het debat het meest bedreven. Om niet het verwijt te 

krijgen dat zij door hun ‘opiniatre conduite’ de eenheid van het land op het spel hebben gezet, 

laten de Deventer regenten eerst de achtergronden van het conflict uitlekken via een anoniem 

nieuwspamflet (Ontdeckinge), uitgegeven op naam van de Vrome Patriot. Met dit pamflet lijken 

zij de bodem rijp te willen maken voor de publicatie van het aangekondigde manifest 

(Declaratie) waarvan de komst nog enkele maanden op zich laat wachten. Het gat dat valt 

tussen de aankondiging van het manifest en het tijdstip van publicatie, wordt door het anonieme 

pamflet van de Vrome Patriot opgevuld. 

Deze strategie wordt doorkruist doordat de Zwolse partij, nog voordat het manifest van de 

Deventer partij kan worden gepubliceerd, plotseling naar buiten komt met het plan om de peuter 

Willem III als stadhouder aan te stellen. De Friese stadhouder Willem Frederik wordt zijn 

plaatsvervanger en moet gaan bemiddelen in het conflict. De Zwolse benoemingen dwingen de 

Deventer partij om zich eerder dan voorzien onder eigen naam in het publieke debat te storten. 

Dat gebeurt in een openbare brief waarin men de gewraakte stadhouderbenoemingen 

presenteert als nieuw bewijs (naast de drostebenoeming) dat de Zwolse partij alle macht in 

Overijssel naar zich toe wil trekken. 

In de eerste fase van de Overijsselse partijstrijd (1654-1657) is de publieke opiniestrijd 

grotendeels een afgeleide van de politieke strijd. De meeste pamfletten zijn direct gekoppeld 

aan de actualiteit: men doet verslag van politieke gebeurtenissen en reageert op politieke acties 

en publicaties van de tegenpartij. Dat de dynamiek van de pamfletstrijd gekoppeld is aan de 

politieke strijd, blijkt ook uit het feit dat de stroom publicaties in de loop van 1655 opdroogt. 

De oorzaak daarvan is dat het conflict in deze fase door de Staten-Generaal wordt geagendeerd 

als kwestie van algemeen belang. Daarmee heeft de Deventer partij haar doel bereikt: het 

verkrijgen van een uitspraak van de Staten-Generaal op grond van artikel 1 van het Unie-

verdrag. 

Naast de actualiteitgebonden pamfletten brengt de Deventer partij met de Vrome Patriot-

serie ook een reeks pamfletten op de markt die los staat van de actualiteit. De serie begint met 

het nieuwspamflet Ontdeckinge nog wel in de actualiteit, maar wordt voortgezet als een fictief 

narratief in de vorm van een rechtsprocedure. Openbaar aanklager is de Vrome Patriot, 

stereotype van de vaderlandlievende burger. Als metafoor markeert de rechtbank een nieuwe 

fase in de emancipatie van de publieke opinie als redeloos monster (late Middeleeuwen) naar 

tribunaal van de rede (Verlichting).327 

In hoeverre de pamfletstrijd de afloop van de politieke strijd heeft beïnvloed, is moeilijk 

na te gaan. Behalve enkele weinigzeggende brieven van De Witt zijn over het verloop van de 

onderhandelingen vanaf 1657 geen details bekend.328 Overgeleverd is alleen de tekst van het 

regeringsreglement waaruit blijkt dat de Deventer regenten in elk geval de Hollandse arbiters 

hebben kunnen overtuigen. 

 

                                                      
327 Zie hoofdstuk 1.1.1. 
328 R. Fruin en G.W. Kernkamp (eds.), Brieven van Johan de Witt (1650-1657), deel I, Amsterdam 1906, 527-546. 



100 

 

4.2.2 Publieke gesprekssituatie 

 

Steden of Staten 

Bij hun optreden in het publieke debat konden de strijdende partijen in hun woordvoering 

kiezen uit verschillende rollen. Zij konden zich om te beginnen presenteren als landsregering 

(Staten van Overijssel), een status die zij beiden pretendeerden te bezitten. De Zwolse partij 

omdat zij de meerderheid bezat, de Deventer partij omdat Deventer in 1654 de vergaderstad 

van de landsregering was. Deze zeer uiteenlopende motiveringen laten zien in welk pril stadium 

de staatsvorming in Overijssel zich rond 1650 bevond. 

Partijen konden zich ook presenteren als corporaties: Deventer, Kampen en Zwolle als 

stemhebbende steden, de ridderschap als corporatie die het platteland vertegenwoordigde. 

Andere mogelijke rollen waren die van belangengroep (Zwolse partij, Deventer partij) of 

individuele persoon. Die laatste mogelijkheid bestond formeel gesproken alleen voor de edelen, 

omdat zij als individuele personen lid waren van de landsregering en een hoofdelijke stem 

konden uitbrengen. De afgevaardigden van de steden waren via last en ruggespraak gebonden 

aan het mandaat van hun stadsbesturen en konden alleen een collectieve stem uitbrengen. 

Hoezeer de woordvoeringsrol iemands positie in het publieke debat bepaalde, blijkt uit de 

strijd tussen Van Haersolte en de Deventer partij. Hoewel Van Haersolte door zijn tegenstanders 

wel degelijk werd gezien als leider van de Zwolse coalitie, werd hij in het publieke debat 

aangevallen wegens zijn vermeende ambtsmisdrijven in Lingen en Salland. Niet de Deventer 

partij voerde in deze zaak het woord tegen hem, maar de advocaten die door de Deventer 

regenten waren aangesteld. In zijn eigen woordvoering trad Van Haersolte op als beledigde 

partij, dat wil zeggen als persoon die zich door de beschuldiging van ambtsmisdrijven in zijn 

eer en goede naam aangetast voelde. De woordvoering over het politieke conflict liet hij aan 

zijn partij over. 

Opmerkelijk is dat de ridderschap als corporatie in het publieke debat ontbreekt. De 

onderlinge verdeeldheid tussen de edelen speelde daarbij ongetwijfeld een grote rol: de Twentse 

edelen behoorden in meerderheid tot de Deventer partij, de edelen uit Salland en Vollenhove 

tot de Zwolse. Een gezamenlijke woordvoering zat er in deze crisis alleen om die reden al niet 

in. Maar ook als kwartier-ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove meldden de 

edelen zich niet in het publieke debat. Op grond van hun geboorterecht vertegenwoordigden zij 

staatkundig gezien het platteland, maar de inwoners daarvan beschouwden zij blijkbaar niet als 

een politieke achterban waaraan zij verantwoording schuldig waren of die zij wilden 

mobiliseren of overtuigen.329 

Als gevolg daarvan beheersten de drie stadsbesturen de pamfletstrijd. Ook wanneer zij 

optraden als woordvoerders van hun partijen, ondertekenden de stedelijke regenten de 

pamfletten in hun rol als stadsbestuur: de Deventer magistraat als vertegenwoordiger van de 

Deventer partij, de stadsbesturen van Kampen en Zwolle als vertegenwoordigers van de Zwolse 

partij. Daardoor kreeg de Overijsselse partijstrijd in de publieke beeldvorming het karakter van 

een stedenstrijd. In de hoedanigheid van Staten van Overijssel ondertekenden de strijdende 

partijen hun publieke verklaringen alleen in hun communicatie met de Staten-Generaal en de 

                                                      
329 In de tweede crisis (1668-1671) treedt de ridderschap van Overijssel één keer met een politiek standpunt in de 

openbaarheid (instemming met de schorsing van Rutger van Haersolte), en wel in de vorm van een adviesbrief gericht aan de 

stadsbesturen van Deventer en Kampen. Zie verder hoofdstuk 6. 
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bondgenoten. Dan worden de pamfletten plotseling uitgegeven op naam van de Staten van 

Overijssel, al dan niet met toevoeging van de zetelstad: Deventer of Zwolle.330 

In hun onderlinge communicatie brachten de stadsbesturen hun geclaimde positie als 

landsregering vooral tot uitdrukking in de wijze waarop zij hun tegenstanders aanspreken. Zo 

spreekt de Zwolse partij over haar tegenpartij bij voorkeur in termen als ‘de Magistraet der 

Stadt Deventer ende eenighe weynige Edelen’. De Deventer partij op haar beurt adresseert haar 

brieven aan ‘de steden Campen ende Swolle als mede aen de Drosten en respective 

afgeweeckenen Jonckeren van Sallant ende Vollenhove’. Met de signaalwoorden ‘weynig’ en 

‘afgeweecken’ maken de woordvoerders duidelijk dat zij de geadresseerde partij als oppositie 

beschouwen. De Deventer partij krijgt de oppositierol opgedrongen omdat zij de 

minderheidspartij is, de Zwolse omdat zij is weggelopen is uit de landdag. 

De pamfletten die de partijen in de eerste crisisperiode onder naam uitgeven, bestaan voor 

het grootste deel uit overheidsbrieven. Uitgaande van de drie bekende publieke 

gesprekssituaties uit de retorica kan men de onderlinge correspondenties rekenen tot het genus 

deliberativum: de partijen richten zich in principe tot elkaar.331 De schrijvers kunnen wel 

degelijk ook de intentie hebben gehad om zich over de hoofden van de geadresseerde tot het 

publiek te richten. In dat geval is er sprake van een open brief, maar zolang het publiek niet 

wordt aangesproken, is dat moeilijk vast te stellen.   

In beginsel waren deze onderlinge correspondenties uiteraard persoonlijk en vertrouwelijk, 

maar deze vertrouwelijkheid kon door een overheidsbesluit worden opgeheven. Voor de 

Missive, de beginselverklaring van de Zwolse partij uit december 1654, is deze procedure 

gedocumenteerd. Dit pamflet opent met een resolutie van de Zwolse Staten waarin wordt 

bepaald dat de onderhavige Missive wordt aangenomen als een ‘Deductie van de Staten van 

Over-Yssel’ en op naam van de steden Kampen en Zwolle ‘door den Druck gemeyn gemaeckt 

sal werden’.332 

De laatstgenoemde uitdrukking is van belang vanwege de connotatie ‘publiek maken’ die 

in de vroegmoderne tijd onverbrekelijk verbonden is met het gebruik van de drukpers. In die 

zin veranderde elk overheidsstuk van een vertrouwelijk document in een publieksgericht 

document op het moment dat werd besloten om het te laten drukken. Dat besluit nam de Zwolse 

partij eind 1654 behalve voor de genoemde Missive voor een groot aantal andere documenten 

die de partijen in de loop van dat jaar wisselden. Zij werden openbaar gemaakt in een 

omvangrijke bronnenpublicatie die als bijlage bij de Missive verscheen.333 In de tekst van de 

Missive wordt met nummers naar de stukken in de bijlage verwezen. 

                                                      
330 De Zwolse partij presenteert zich in de onderlinge correspondenties vanaf het begin van de partijstrijd als Staten van 

Overijssel, de Deventer partij pas na enkele maanden. In deze periode ondertekent zij als ‘die aen-wesende Jonckeren van 

Salland, Twenthe ende Vollenhoe, ende die Magistraet der Stadt Deventer’. Een overzicht van de verschillende 

ondertekeningen is te vinden in Missive (12) 1655, B4 verso. 
331 Braet 2007, 31-34. 
332 Missive (12) 1655, 2-3. De Zwolse Staten gingen nog een stap verder en besloten om de onderliggende bewijsstukken ook 

openbaar te maken in een aparte uitgave waarin een brede selectie werd opgenomen van alle relevante overheidsdocumenten 

zoals resoluties, proposities, deducties, correspondenties en verbalen die de partijen vanaf april 1654 hadden geproduceerd. 

Zie: Missiven (17) 1655. Anders dan de Missive (12) 1655 waren de meeste van de documenten in de bijlage bedoeld voor 

intern gebruik en niet geschreven om het publiek te overtuigen. 
333 Missiven, resolutien, extracten en andere acten ende munimenten dienende tot jusitificatie van de faicten in de boven-

staende deductie justificatoir geallegeert, gedruckt in ‘t Jaer M. DC. LV. cten in de boven-staende Deductie justificatoir 

geallegeert. Zie Bronnenlijst: Missiven (17) 1655. 
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Het feit dat deze overheidsdocumenten via de drukpers publiek werden gemaakt, betekent 

niet dat zij voor het publiek waren bedoeld en geschreven. Voor de meeste opgenomen stukken 

geldt dat zelfs helemaal niet. Niettemin creëerde de Zwolse partij met deze bronnenpublicatie 

wel degelijk ook een publieke gesprekssituatie met de intentie om het publiek van het eigen 

gelijk te overtuigen. Al betrof de bronnenpublicatie slechts een verzameling archivalia, de 

selectie was gemaakt door de Zwolse partij ter ondersteuning van de boodschap in de eigen 

Missive. 

Voor de in de bronnenpublicatie opgenomen documenten van de Deventer regenten gold 

bovendien dat deze zonder hun voorkennis en toestemming onder ogen van het publiek 

kwamen, hetgeen men een vorm van lekken zou kunnen noemen, in de moderne betekenis van 

het woord: het publiceren van in beginsel vertrouwelijke documenten, afkomstig van de 

tegenpartij maar zonder haar toestemming gepubliceerd met het doel daarmee voordeel te 

behalen. 

Het laten uitlekken van stukken van de tegenpartij was een techniek die ook door de 

Deventer partij werd gebruikt. Een voorbeeld is het voorstel van Rutgers broer Arent-Jurrien 

van Haersolte om de extra-kosten die zijn partij als gevolg van de crisis moest maken, te 

verdelen over alle politieke en militaire ambtsdragers in Overijssel. De Deventer partij 

publiceerde dat voorstel om het publiek te overtuigen van de ‘onbehoorlijcke comploicterijen’ 

van de tegenpartij.334 De bedoeling van het publiceren van andermans stukken was in de meeste 

gevallen om handelingen en uitspraken van de tegenstander in een frame te plaatsen dat aansloot 

bij de voorstelling van zaken die men in de eigen pamfletten aan het publiek gaf. 

 

Voor het publiek geschreven 

Van de pamfletten die in de periode 1654-1657 verschenen, behoren alleen een aantal Deventer 

pamfletten tot het genus demonstrativum, dat wil zeggen dat zij daadwerkelijk aan het publiek 

waren gericht. Dat geldt in elk geval voor alle anonieme pamfletten (11) van de Deventer partij 

en voor één pamflet uit de groep van ondertekende pamfletten, maar dat is politiek gezien 

meteen ook het belangrijkste stuk dat de Deventer partij in het eerste conflict publiceerde: het 

manifest (Declaratie) waarin de partij verantwoordde waarom men tegen Van Haersolte en zijn 

Zwolse partij in opstand was gekomen.335 

De Declaratie is gericht aan ‘alle trouwe ende oprechte Regenten, gene volkomene ofte 

rechte kennis hebbende’ van de politieke situatie in Overijssel, alsmede aan de ‘goede 

Ingesetenen deser Landen’, en bedoeld om hun te informeren over ‘de ware beschapenheydt 

van saken’ inzake de Overijsselse partijstrijd. De tekst bevat een gedetailleerd verslag 

(narratio) van de gebeurtenissen vanaf april 1654, gevolgd door een beredeneerd overzicht van 

de bezwaren tegen het optreden van Rutger van Haersolte en de Zwolse partij (argumentatio). 

                                                      
334 Voor-slach van Arent-Jurrien van Haersolte, gedruckt int Iaer Onses Heeren 1654. Het voorstel van Arent-Jurrien wordt 

door de Deventer partij gepubliceerd in een frame dat voor de Haersoltes negatief is. Een ander voorbeeld betreft de 

vertrouwelijke brief d.d. 15 maart 1655 van de Zwolse partij, waarin men de Deventer partij beschuldigt van het werven van 

soldaten voor de verdediging van Hasselt. Deventer bracht deze Zwolse brief in de openbaarheid (Missive (2)) voorzien van 

eigen commentaar. 
335 Omdat de Deventer partij zich verzette tegen het ontstaan van een oligarchisch landbestuur, is het verleidelijk om de 

Declaratie, mede gelet op de titel, te lezen als een politieke beginselverklaring in de moderne zin des woords, maar die 

interpretatie laat de tekst niet toe. De tekst is een pleidooi voor het herstel van de corporatieve vrijheidsrechten van de 

stadsrepubliek Deventer en het recht van de Twentse ridderschap om voor bestuursfuncties in Twente in aanmerking te 

komen. Zie verder: Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History, New York 2007; Dommering 2016, 250-251. 
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Het publiek tot wie de Deventer partij zich richt, zijn de inwoners van alle zeven staten van de 

Republiek.336 Aan iedereen wordt gevraagd om zich met ‘een ongepassioneert en vry oordeel’ 

door ‘dit simpel, naect ende oprecht verhael’ te laten overtuigen van de ‘rechtmatige ende 

onberispelijcke procedure’ van de Deventer partij. 

Met dit rechtstreekse beroep op de publieke opinie in de hele Republiek hoopten de 

Deventer tekstschrijvers kennelijk op reacties uit de andere gewesten, maar deze bleven uit, 

hetgeen vanuit de staatsopbouw van de Republiek niet onbegrijpelijk was: als men in de andere 

gewesten al wist van de Overijsselse partijtwisten, laat staan daarover een oordeel had, waren 

deze publieke opinies politiek gezien in elk geval niet relevant, aangezien de overige gewesten 

niet bevoegd waren om in Overijssel tussenbeide te komen. Dat de Deventer regenten het 

desondanks nodig vonden om hun manifest voor te leggen aan de hele Republiek, komt omdat 

er politieke principes in het geding waren die iedereen raakten, aldus de Declaratie. 

Daarbij ging het volgens hen niet om de vraag of het drostambt Twente al dan niet met 

meerderheid van stemmen had mogen worden vergeven, zoals de tegenstanders beweerden, 

maar of dit ambt met ‘ongequalificeerde stemmen’ aan ‘een ongequalificeert persoon’ had 

mogen worden toegekend. Doordat deze kwestie tot een breuk in de regering had geleid, was 

de hoofdvraag in het politiek conflict geworden: had de Zwolse partij inbreuk gepleegd op de 

rechten van de tegenpartij door het uitroepen van een eigen regering of had de Deventer partij 

inbreuk gepleegd op de rechten van de Zwolse partij door zich te verzetten tegen een onwettige 

benoeming? 

Met andere woorden: niet het meerderheidsbeginsel stond in de visie van de Deventer partij 

ter discussie, maar de scheuring in de landsregering. Daarom dienden de Staten-Generaal zich 

over de kwestie uit te spreken, aldus de Deventer regenten, want ‘indien ene quaestie van 

soodane nature, door de welcke de Leeden van een Lichaem van Regeeringe verdeelt, ende als 

uyt een eenige twee contrarie regeeringen gemaect worden, niet en behooren gesubmitteert 

worden’, dan zou ‘geen quaestie, hoedanich die oock sou mogen sijn, gesubmitteert behoren te 

werden’.337  

Met andere woorden: als de bondgenoten zich over een scheuring in de landsregering al 

niet uit hoefden te spreken, waarover dan nog wel? Vandaar dat zij de Declaratie afsluiten met 

het uitspreken van de hoop dat ‘alle getrouwe Regenten deser Landen’ hen zullen bijstaan ‘ten 

eynde d’authoriteyt van de wettige Overheyt geconserveert, goede ende salutaire wetten ende 

coustumen onderhouden, de dier-gekochte Vryheyt onbevleckt ende ongekrenckt bewaert (…) 

ende tusschen de Leden van dien een gewenschte harmonie, eendracht, liefde ende confidentie 

herstelt (…) moge worden’.338 

 

Drie smaken, drie vocabulaires 

In retorische termen kan de Declaratie worden gedefinieerd als een combinatie van de drie 

klassieke genres uit de retorica: genus deliberativum, genus iudiciale en genus demonstrativum. 

Het manifest is deliberatief, omdat de Deventer regenten hun lezers primair met informatie en 

argumenten willen overtuigen; demonstratief omdat zij zich tot het publiek richten en aan het 

                                                      
336 Dat is de interpretatie die men kan geven aan de ‘goede Ingesetenen deser Landen’. De Staten-Generaal worden in de tekst 
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publiek een oordeel vragen over de casus; gerechtelijk omdat in de Declaratie ook een 

juridische aanklacht tegen Van Haersolte is opgenomen. 

Met de uitgave van hun Declaratie verklaarden de Deventer regenten niet alleen te willen 

voldoen aan de plicht om hun burgers te informeren, maar ook om zich tegenover hun burgers 

te verantwoorden. Behalve als informatieve verklaring en publieke verantwoording gebruikten 

zij het manifest verder als een oproep tot actie: hulp bij het oplossen van de crisis in hun gewest. 

De taalhandelingen die bij deze drie genres horen, vormen de kern van het interactieve 

vocabulaire waarmee de schrijvers in dit pamflet een publieke argumentatieve gesprekssituatie 

opbouwen. 

Werkwoorden die in de tekst vaak voorkomen, zijn onder andere: proponeren, persuaderen, 

induceren, deduceren, lauderen, blameren, abuseren, adviseren, justificeren, opponeren, 

bewijzen, verklaren, loochenen, demonstreren, presenteren, pretexteren, motiveren, 

waarschuwen, improberen, approberen, antwoorden, wederleggen en concluderen. In deze 

reeks benoemen taalhandelingen als ‘deduceren’ en ‘adviseren’ vooral het argumentatieve en 

deliberatieve karakter van de gesprekssituatie, terwijl ‘lauderen’ en ‘blameren’ de emotionele 

lading bevatten die hoort bij het genus demonstrativum. 

Het zijn allemaal taalhandelingen die horen bij de ‘nieuwe taele van Oppressie, eerst 

t’zedert dese troublen in Over-Yssel gehoort, ende nooyt daer voren bekent’.339 

Taalhandelingen die door de partijen als ‘opiniatreren’ (het koppig en halsstarrig vasthouden 

aan een standpunt) worden aangeduid wanneer de tegenpartij ze gebruikt, maar als een vorm 

van logisch-argumentatief taalgebruik, zodra men over de eigen pamfletten komt te spreken. 

Dat de Deventer tekstschrijvers hun eigen Declaratie absoluut niet met koppigheid en 

halsstarrigheid in verband gebracht wilden zien, laten zij merken door bij herhaling een beroep 

te doen op het redelijk oordeel van het publiek. 

In de Declaratie spreken zij bij voortduring het vertrouwen uit ‘dat alle die gene, die buyten 

voor-oordeel en passien de ware beschapenheyt van de sake, in desen vervat, sullen hebben 

verstaen, genoechsaem sullen voldaen wesen van de oprechte intentie ende rechtmatige 

proceduren van haer E: Mog:’.340 Met andere woorden: een ‘ongepassioneert’ oordeel is wat zij 

van hun lezers vragen. Dit beroep op de redelijkheid van het publiek – niet alleen in de 

Declaratie maar ook in andere teksten, ook van Zwolse zijde – komt zo vaak voor dat men kan 

spreken van een topos. 

Het beroep op de rede heeft in deze voorbeelden de functie van een zedelijk 

overtuigingsmiddel (ethos). Naar het publiek toe tonen de tekstschrijvers zich welgezind door 

hun lezers het vermogen van een redelijk oordeel toe te dichten. Daardoor maken zij aan het 

publiek tegelijk duidelijk dat zij zelf ook op de redelijkheid van hun argumentatie beoordeeld 

willen worden. Met dit topos van de redelijkheid beogen zij een in feite dubbel doel: een positief 

redelijk zelfbeeld creëren en suggereren dat de tegenpartij onredelijk is. 

Als genus iudiciale (aanklacht) doet de Declaratie zich kennen, wanneer de tektschrijvers 

in hun manifest een proces-verbaal opnemen van hun advocaten Berdenis en Nylandt over de 

‘excessen, fauten ende crimes’ die Van Haersolte als drost van Lingen en rentmeester van 

Salland zou hebben gepleegd. In de terminologie van de retorica is het document te typeren als 

een zogeheten niet-technisch-overtuigingsmiddel, dat wil zeggen een verklaring van een 
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externe partij die letterlijk wordt overgenomen. Compositorisch gezien is het proces-verhaal 

een stijlbreuk die door de Deventer tekstschrijvers wordt verdedigd met het argument dat Van 

Haersolte op grond van deze verdenking niet alleen ongeschikt is voor het drostambt Twente, 

maar strikt genomen ook uit het landsbestuur moet worden geweerd, zolang hij van deze 

verdenking niet is gezuiverd.341    

 

Burgers aan het woord 

Om het publiek daadwerkelijk een stem te geven in het publieke debat, maken de Deventer 

tekstschrijvers gebruik van de personages van anonieme burgers die zich rechtstreeks tot het 

publiek richten (genus demonstrativum). De Vrome Patriot is hun eerste en belangrijkste 

woordvoerder. Een openbaar aanklager is de Vrome Patriot in zijn eerste pamflet (Ontdeckinge) 

nog niet, dat wordt hij later pas. In zijn eerste pamflet is hij het stereotype van de weldenkende 

burger die het politieke bedrijf in Overijssel met kritische distantie beschouwt. 

Dat wordt meteen in de aanhef van zijn pamflet duidelijk. Anders dan zijn partij, die haar 

Declaratie opent met een monumentale zin van bijna 600 woorden, valt de Vrome Patriot met 

de deur in huis. Hij stelt zich voor als een burger die zich tot zijn ‘Goede Vrienden ende Landts-

luyden’ richt met de mededeling dat velen van hen wel benieuwd zullen zijn ‘welcke eygentlijck 

mogen zijn, die redenen ende gronden van de questie, soo alhier in dese Provintie van Over-

Yssel tusschen de Leden is swevende’.342 

Omdat de meesten van hen waarschijnlijk nog van niets weten, veronderstelt hij, ‘heb ick, 

voor soo vele tot mijner kennisse ghekomen, U. Ed. daer van wel willen berichten ende mede-

deelen, ten eynde een yeder onghepassioneerde, by sich selfs moghen oordelen, wie van die 

partijen voor oprechte Regenten ende Patriotten ghehouden, ende wie daer-en-teghens in ’t 

onghelijck ghestelt behooren te worden’. Nadat hij verslag heeft uitgebracht van de 

gebeurtenissen op de landdag, verzoekt hij zijn medeburgers om zelf te ‘oordelen wie van 

partijen in desen, na de ordre van de Regeringhe geprocedeert, en wie daartegens gepecceert 

mach hebben’. 343 

Zijn persoonlijk ‘advijs en sentiment’ wil hij zijn medeburgers in dit stadium nog niet 

bekend maken, maar dat hij een sympathisant van de Deventer regenten is, kan hun niet zijn 

ontgaan: hij gaat alleen op het Deventer standpunt in en kent zoveel details dat hij op zijn minst 

over zeer goede bronnen in het Deventer kamp moet beschikken. Zij rol als onafhankelijk 

verslaggever houdt de Vrome Patriot niet helemaal vol. Aan het einde van zijn pamflet kan hij 

zijn ergernis over de Zwolse partij niet meer verbergen. Met de dichter Iuvenalis verzucht hij 

‘dat in de Regeringhe selfs verscheijden zijn, die mede toe-gast gheweest zijn, en van ’t 

ghebraedt ghegeten hebben, ende dat daerom deselve sullen soecken waer te maken, ’t ghene 

in ’t Latijn wel eer in ouden tijden geseght is: te weten, Dat veniam corvis vexat Censura 

Colombas’. 

De geciteerde Latijnse spreuk betekent letterlijk: de censor schenkt kwijtschelding aan de 

raven en kwelt de duiven. De censor was in de Romeinse republiek een hoge ambtenaar die de 

bevolkingsadministratie bijhield, het vermogen van burgers schatte, hen indeelde in 

vermogensklassen ten behoeve van de belastingheffing en toezicht hield op de goede zeden. De 
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raven staan voor de profiteurs die misbruik maken van hun privileges, en de duiven voor de 

burgers die daarvan de dupe zijn. Uit een namenlijst die de Vrome Patriot op dit citaat laat 

volgen, blijkt dat hij met de personen ‘die van ‘t ghebraedt ghegeten hebben’ de leden van de 

familie Van Haersolte bedoelt en met de duiven de ‘heeren van Deventer’. 

Voor de politieke crisis acht hij de stadsbesturen van Kampen en Zwolle verantwoordelijk, 

omdat zij zo verblind zijn dat zij de Haersoltes ‘noch meerder ghesagh en macht willen gheven, 

om haerselven te konnen onderdrucken en vertreden, en de gheheele Regeringhe aen hare 

Familie, en tot bevorderinge van desselfs voordeel en grootheyt te dirigeren en vast te 

maken’. Daarmee wil hij niet gezegd hebben dat de Deventer regenten van plan zijn ‘de 

Harsolthen noch yemandt te verongelijcken noch buyten de Regeringhe te sluyten’. De 

Deventer regenten willen niet van de regering worden uitgesloten en daarom zullen zij anderen 

ook niet uitsluiten, aldus de Vrome Patriot.344 

Uit een oogpunt van medialogica is de Ontdeckinge een door de Deventer regenten 

gecreëerd nieuwslek waarmee de partij haar oppositierol rechtvaardigt zonder zelf in de 

openbaarheid te hoeven treden. Met de keuze van de Vrome Patriot als woordvoerder geven de 

Deventer tekstschrijvers aan dat het publiek deze oppositie niet moet zien als rebellie maar als 

een vorm van vaderlandsliefde.345 Door de Vrome Patriot als een bezorgde buitenstaander te 

profileren en zijn welwillendheid jegens zijn medeburgers te benadrukken trachten de Deventer 

tekstschrijvers zijn geloofwaardigheid te versterken. Zelfs Van Haersolte moest later erkennen 

dat het door de Deventer partij gekozen personage van de Vrome Patriot inderdaad ‘een 

plausibele naem’ was.346 

 

Personalisering van de woordvoering 

Met de introductie van de Vrome Patriot zijn de fictieve woordvoeringrollen van de Deventer 

partij niet uitgeput. De Deventer tekstschrijvers grepen de omstreden benoeming van de 

stadhouders aan om nieuwe publieke woordvoerders te verzinnen. Daarbij lieten zij hun oog 

vallen op het personage van de schutter als stereotype van de burger die zijn stad niet met 

woorden maar met wapens verdedigt. Het werden twee schutters, een uit Kampen en een uit 

Deventer. Hun pamfletten verschenen op plano-formaat en waren kennelijk bedoeld om als 

openbare aankondiging aangeplakt te worden.347  

De beide schutters herhalen inzake de stadhouderkwestie hetzelfde standpunt dat de 

Deventer regenten eerder in hun officiële verklaringen naar buiten brachten. Vanuit hun lokale 

situatie voegden zij daar hun eigen argumentaties aan toe. Hun pamfletten hebben de vorm van 

een open brief waarin zij zich tot familie en vrienden richten. De adressering aan familie en 

                                                      
344 Oprechte ende Naeckte Ontdeckinge 1654, 7-8. 
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vrienden is een retorische strategie: de meeste families hadden wel mannelijke verwanten die 

lid waren van de schutterij, zodat iedereen in de stad zich aangesproken kon voelen. 

De schutter uit Kampen vraagt zich af of zijn stad zoveel geld in kas heeft dat zij maar 

liefst twee stadhouders kan betalen.348 Als dat het geval is, vraagt hij, kan men het geld dan niet 

veel beter besteden aan ’s lands militie en andere doelen? Aan de armen bijvoorbeeld, want ‘’t 

Is het wonderste ding van de werelt’, stelt hij vast, ‘dat de menschen dat niet konnen insien, dat 

men dat geldt, datmen aan een Stadthouder geven moet, datmen dat selvige beter imployeere, 

’t geen tot welstandt van ’t Vaderlandt strekte. Hebbense veel te geven, sy geven aan de 

Gemeente wat, die nauwlicks Broodt, laat staan Kaas, door dese slechte tijdt bekomen kan’. 

Volgens de Kamper schutter kan Van Haersolte dat bedrag gemakkelijk missen, gelet op 

wat hij allemaal al heeft uitgedeeld aan geschenken en beloften. Over de afloop van diens 

avontuur als drost van Twente koestert de schutter geen illusies, want ‘de Boeren zijnder in de 

Twent heel op verbittert, want soose den Drost willen deurdringen, sal lichtelik nog veel haar 

leven kosten; want de Boeren vreesen mee, dat hij haar soo souw onder sich hebben als daar 

ontrent Lingen, daar de Boeren sijn slaven, ja sijn lijf-eygen zijn, soo datse hem niet sien noch 

dulden mogen’. 

De schutter uit Deventer vertelt dat de bewaking van zijn stad recentelijk is verscherpt, 

omdat de vrees bestaat dat de Friese stadhouder de stad Deventer gewapenderhand zal innemen 

zoals hij eerder heeft geprobeerd in Amsterdam, ‘om soo met geweldt te doen, ’t geen wy niet 

konnen verstaan dat recht is; ende daar door gedwongen wesende te huldigen ende aan te 

nemen, die wy noch niet konnen verstaan dat aangenomen dient te worden’.349 Volgens hem 

hebben de stadsbesturen in Zwolle en Kampen de stadhouders alleen benoemd ‘om daar door 

meer aansien te krijgen, ende den Drost in te voeren’. Hij begrijpt niet waarom Zwolle en 

Kampen zichzelf op deze manier ‘tot knechten maken, daarse van te vooren Heeren en Meesters 

waren’. 

Naast de beide schutters voeren de Deventer tekstschrijvers nog een derde woordvoerder 

op. Een ontwikkeld burger, zonder verdere naam of woonplaats, die verstand heeft van politiek 

en de Overijsselse partijstrijd plaatst binnen de context van de Republiek en de Europese 

politiek.350 Hij heeft van vrienden het verzoek gekregen, schrijft hij, om zijn mening over de 

stadhouderbenoeming in Overijssel op papier te zetten en uit te leggen waarom hij vreest dat 

‘deze Landen’ daardoor in handen van ‘vreemde Potentaten’ kunnen vallen. Omdat hij dat 

verzoek niet kan weigeren, heeft hij besloten om zijn opinie aan ‘alle Liefhebbers der 

Nederlandsche Vryheden bekent te maken’ en zijn brief ‘in een openbaren druk’ uit te geven. 

Met voorbeelden uit het verleden zoals de Bestandstwisten, de burgeroorlog in Engeland 

en het recente conflict tussen de Staten van Holland en stadhouder Willem II legt hij uit dat 

machthebbers welbewust verdeeldheid zaaien om daardoor meer macht over hun onderdanen 

te krijgen. De aanstelling van de beide stadhouders kan volgens hem het begin worden van een 

burgeroorlog. ‘Wat vruchten meendy, naar menschelikke insichten, daar wel souden konnen 

komen uyt te spruyten?’ vraagt hij zich af. Volgens hem zal het land ten prooi vallen aan 

buitenlandse machthebbers. 
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‘Waakt dan op, o mensche, ende doet eenmaal uwe oogen open, ende siet dat uyt dese 

afsonderlikke aanneminge van Kampen ende Zwol niet goedts voor ons te verwachten is’, roept 

hij zijn medeburgers toe. Als de regenten in Zwolle en Kampen al een stadhouder hadden willen 

benoemen, zo concludeert hij, hadden zij volgens hem moeten wachten ‘totdat de dispuyten 

tusschen Provintie ende Provintie ge-eyndight waren, want het een sake is die het gemeene 

Beste van ons wel-lieve Vaderlandt is betreffende’. 

Een vierde gepersonaliseerd perspectief introduceren de Deventer schrijvers in het gedicht 

O curvae interras Animae.351 Aan het woord komt een onbekende dichter die met distantie het 

gedoe rond de Zwolse stadshouderbenoeming beziet. Het levert een puntdicht op van tien regels 

waarin het menselijk lichaam wordt gebruikt als metafoor om uit te leggen dat de regenten in 

Zwolle en Kampen niet goed bij hun hoofd zijn, wanneer zij beweren dat zij een hoofd in de 

persoon van een stadhouder nodig hebben. Nieuw is dat de Deventer tekstschrijvers de 

versvorm inzetten. Zij gebruiken de dichtvorm vooral om het overtuigingsmiddel pathos in de 

strijd te werpen, meer in het bijzonder humor en ironie. Bij de behandeling van het 

overtuigingsmiddel pathos kom ik op dit gedicht terug.352 

 

Dramatisering van het debat 

Door van de Vrome Patriot een openbaar aanklager te maken, gaan de Deventer tekstschrijvers 

vanaf de tweede aflevering van deze serie een stap verder in de popularisering van hun politieke 

boodschap. De Vrome Patriot legt zijn optreden als openbaar aanklager in juridische termen uit 

als een actio popularis.353 Dat is een aan het Romeinse recht ontleende rechtshandeling die 

inhoudt dat elk lid van het volk het recht heeft om bezwaar te maken tegen 

overheidsbeslissingen, ook wanneer men bij de zaak geen persoonlijk belang heeft.354 

Literair gezien wordt de actio popularis van de Vrome Patriot uitgewerkt in de vorm van 

een serie van vijf pamfletten die zich als een vervolgverhaal laten lezen.355 De eerste aflevering 

is een plakkaat (dagvaarding door de rechtbank), de tweede een brief (pleitnota van de 

verdediging), de derde een verslag (zitting waarin de orde van het proces wordt vastgesteld), de 

vierde een dialoogpamflet (proces met vonniswijzing) en de vijfde ook een dialoogpamflet 

(afdoening van de proceskosten). Daarmee creëren de Deventer tekstschrijvers een 

gesprekssituatie van het genus iudiciale waarin niet het publiek maar de rechter de 

toegesprokene is. 

De serie is niet actualiteitgebonden, dat wil zeggen dat de medialogica ervan niet wordt 

bepaald door het verloop van de politieke strijd maar door de verwikkelingen in het verhaal 

zelf. Vanaf de vierde aflevering (Terminus Decisorius) neemt de serie de vorm aan van een 

toneelstuk, opgebouwd volgens de klassieke toneelwet van de eenheid van tijd en plaats. Door 

de theatrale enscenering wordt het publiek in de rol van ooggetuige direct betrokken bij het 

proces van waarheidsvinding in de rechtszaal. 

De serie is door haar hybride karakter moeilijk in te delen. Vergelijkbare voorbeelden heb 

ik in de literatuur niet kunnen vinden. Door haar satirische opzet laat zij zich nog het best 

vergelijken met de Ragguagli di Parnasso van de Italiaanse satiricus Trajano Boccalini uit 1613 
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waarin allerhande sprekers aan het Hof van Apollo hun mening geven over actuele politieke 

kwesties. Het werk van Boccalini was ook in de Republiek bekend en vormde de inspiratiebron 

voor een serie Hollandse pamfletten rond 1690 over het conflict tussen de Amsterdamse 

regenten en koning-stadhouder Willem III.356 Ook daarin komt een patriot aan het woord die 

de Amsterdamse regenten bekritiseert omdat zij met hun op geld beluste praktijken de 

Republiek aan de rand van de afgrond brachten. 

De twee toneelafleveringen in de Vrome Patriot-serie lijken nog het meest op de 

praatjespamfletten uit de zeventiende-eeuwse pamfletliteratuur, al zijn er ook wel duidelijke 

verschillen.357 In de praatjespamfletten voegen de gesprekslocaties in het algemeen alleen 

couleur locale aan de gesprekssituatie toe, terwijl de rechtszaal met de daarbij horende 

taalhandelingen in de Vrome Patriot-serie een wezenlijk onderdeel is van de handeling in het 

verhaal: de veroordeling van de verdachte. 

Daarbij komt dat de Overijsselse rechtbank niet als een gewone rechtbank (‘vierschare’) 

wordt voorgesteld maar als een bijzondere (‘vrijschare’), dat wil zeggen als een rechtbank die 

toegankelijk is voor ‘allen den genen, die aldaer sullen willen verschijnen en present zijn, omme 

te aenhoren die advijsen en redenen, in conformité van dewelcke, die althans swevende questie, 

tusschen den Vromen Patriot, en Rutger van Haersolte, Drost van Lingen, sal werden 

ghetermineert’.358 Aanwezig in de zaal zijn alle ingezetenen van Overijssel, uitgenodigd door 

de gerechtsbode Publica Fama op verzoek van ‘Vrede-Rijck, de Recht-Heer, Opperste Gebieder 

en Oudste Voorsitter in de heylighe Vier- en Vrij-schare der Landtschap Over-Yssel’. 

Op de dag van de zitting heeft zich buiten en in de rechtszaal een grote menigte verzameld. 

Het publiek bestaat, zo meldt de gerechtsbode aan de rechter, uit ijveraars voor de vrijheid, 

liefhebbers van het gemenebest, bestrijders van bedrog en corruptie, haters van hebzucht en 

diefstal, misleiden, onnozelen en anderen nieuwsgierigen.359 In de zaal bevinden zich de 

rechter, de gerechtsbode en griffier, de aanklager, de verdachte met zijn advocaten, en 

allerhande deskundigen die ‘tot de Iudicature van alle welgestelde Regeringen, en in ’t besonder 

van dese Provintie, niet alleene gequalificeert, maer ook berechigt zijn’. Zij worden door de 

rechter uitgenodigd om hun ‘innerlijck sentiment, opentlijck voor alle de werelt, te verklaren 

en te uytten’.360 

Van de sprekers zijn alleen de advocaten van de verdachte (de Zwolse burgemeester 

Roeyer en de Zwolse jurist Van Rhijn) gebaseerd op historische personen uit de actualiteit van 

de politieke strijd. Alle andere personen komen uit de Bijbel en de klassieke oudheid en zijn 

door de Deventer tekstschrijvers met gebruikmaking van de stijlfiguur van het anatopisme naar 

de zeventiende eeuw verplaatst.361 Als eerste getuigen komen namens Deventer, Kampen en 

Zwolle respectievelijk de apostel Petrus, koning Balthasar en de apostel Paulus aan het woord. 

                                                      
356 Harms 2010, 149-153. 
357 Dingemanse 2008, 340-341. 
358 Terminus Decisorius 1655, 3. 
359 Terminus Decisorius 1655, 3: ‘Yveraers van de Vryheidt, Liefhebbers van ‘t Ghemeene beste, Vyanden van Bedrieghers, 

Tegenstrevers van Corruptien en Vuyligheyden, Haters van Gierigheyt, Dieverye en godtloose Actien: oock vele 

‘Overstemde, Onnoosele, Onervarene, door schyn-heylige Geveynstheydt, en bedecte Guyterye Misleydede: alsmede Nieus-

gierige Toehoorderen’. 
360 Terminus Decisorius 1655, 2. 
361 Anatopisme is een logische figuur waarbij heterogene plaatsen worden gecombineerd. De figuur komt vaak voor in 

combinatie met anachronisme, waarbij elementen worden gecombineerd die niet in hetzelfde tijdskader passen. Zie: Claes 

2015, 33. 
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Hun band met de genoemde steden is de jaarlijkse magistraatsverkiezing die op hun naamdagen 

wordt gehouden.362 

Daarna volgen uit het Oude Testament: Mozes, Samuel en de Profeten, en uit het Nieuwe 

Testament: de evangelist Mattheus en de apostelen Jacobus en Johannes. Namens de wetgevers 

uit de klassieke oudheid komt keizer Justinianus aan het woord, de naamgever van de Codex 

Justinianus die in de Middeleeuwen de voornaamste kennisbron van het Romeinse recht was. 

Daarna is de beurt aan advocaat Van Rijn namens de verdachte Van Haersolte, en aan de 

Advocatus Daventriensis, een allegorisch personage dat optreedt namens de Deventer partij. 

Als enige ontlastende getuige komt de apostel Judas zijn zegje doen. Hij wordt geïntroduceerd 

als penningmeester van de apostelen en is door de verdediging opgeroepen om een ontlastende 

verklaring afleggen over zijn collega-penningmeester Rutger van Haersolte. 

De meeste sprekers zullen het Overijsselse publiek bekend zijn voorgekomen. Zij 

vertegenwoordigden de wereld van Bijbel en klassieke oudheid waarop de vroegmoderne 

samenleving voor een groot deel haar politieke en zedelijke denken baseerde. Wat zij bijdragen 

aan de bewijsvoering van de Vrome Patriot, komt later in dit hoofdstuk aan de orde. In veel 

gevallen zijn het dezelfde teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en uit de Codex Iustinianus 

die door de Deventer regenten ook in hun officiële publicaties worden gebruikt. De bronnen 

worden veelal in de marge vermeld. De teksten worden de toneelfiguren middels de stijlfiguur 

van de sermonicatio in de mond gelegd.363 

De ingezetenen van Overijssel zijn niet alleen als toehoorders aanwezig, maar voeren ook 

het woord. Hun belangrijkste woordvoerder is uiteraard de Vrome Patriot, die zich opwerpt als 

vertegenwoordiger van alle ‘Patrioten’ en alle ‘Vrome en Eerlijcke luyden’. Wanneer de griffier 

na afloop van de zitting buiten de zaal het vonnis formuleert, komen enkele personen uit het 

aanwezige publiek aan het woord. Op veel sympathie hoeft de verdachte bij hen niet te rekenen. 

De een wil hem laten ophangen of zijn neus laten afhakken. Anderen roepen dat alle corrupte 

regenten dezelfde behandeling moeten krijgen, zo ‘datmense kennen koste als sy naer de 

vergaderinge gaen’. 

Weer anderen willen de verdachte het liefst de duimschroeven aanzetten om hem de namen 

van zijn mededaders te laten opbiechten. Of hem het gestolen goed viervoudig laten 

terugbetalen, want ‘so souder een schamel kaerl wat mede van krygen’. Andere reacties zijn 

subtieler. Zo wil de woordvoerder van de nieuwsgierigen het liefst ‘een Comedie daer van 

maken tot zijn heerlijcker gedachtenisse, en schencken deselve aen de Rhetorijcken’.364 

 

Wennen aan harde taal 

Dat de Overijsselse regenten aan het voeren van een pamfletoorlog moesten wennen, blijkt uit 

het feit dat beide partijen zich daarvoor bij hun eerste publieke optreden uitvoerig 

verontschuldigen. Zo verklaren de Zwolse regenten dat zij hun uiterste best hebben gedaan om 

‘die in U: Ed: bespeurde hardicheyden’ te doen verdwijnen’ door middel van ‘aequitabele ende 

versachtende projecten’.  

                                                      
362 De magistraatskeur in Deventer gebeurde op 22 februari, het feest van Sanctus Petrus ad Cathedram (Sint Pieters Stoel). 

In Kampen werd deze verkiezing gehouden op de zondag na het feest van Driekoningen (6 januari) en in Zwolle op 25 

januari, de feestdag van Sancti Pauli Conversio (Bekering van Sint Paulus). 
363 Sermonicatio is een pragmatische figuur waarbij een historisch of fictief personage de opvattingen van de eigenlijke 

spreker vertolkt. Zie: Claes 2015, 125. 
364 Terminus Decisorius 1655, 14-15. 
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Maar in plaats van met ‘civiliteyt, moderatie en ghenegentheydt’ bejegend te worden, 

hebben zij helaas moeten vaststellen dat zij met ‘een genoechsame afkeer ende 

onsmaeckelijckheydt’ werden bejegend en dat hun tegenstanders niets anders beoogden ‘als 

door opstinate hardichheyden, Ons ende andere Leden, van het wettelijcke mede-gesagh in ende 

over saecken van de Provintiale regieringe te deplumeren’. Deze onverzoenlijkheid, aldus de 

Zwolse regenten, heeft ‘Ons, die het Licht geensints hoeven te schuwen, voor een krachtighe 

beweeghe-rede gedient, die ware ende rechte geschapentheyt van het gepasseerde (…) die 

geheele Wereldt te representeeren’.365 

Ook de Deventer regenten zeggen door de tegenstander tot het publieke debat gedwongen 

te zijn, en wel ‘door de sinistre menees ende obstinate tegenwerckingen van eenige weynighe 

onder de afgeweeckene Leden’ die ‘dagelijcx nieuwe oneenigheden saeyen’ en door ‘malitieuse 

uytstrooyinghen ende erdichte maeren’ niets anders beogen dan ‘soodanige extremiteyten’ die 

‘niet sonder horreur overdacht, oock niet sonder evident pericul van subversie der Regieringe, 

mitsgaders totale confusie ende verderfenisse van de Lande by der hant genomen konnen 

worden’. Dat is de reden dat de Deventer regenten ‘tot voorkominghe van soodane onheylen 

ende verwerringen (….) haer genootsaect ende verplicht vinden’ om iedereen te informeren 

over ‘de ware beschaepenheydt van saecken’.366 

Beide verklaringen zijn gebaseerd op een medialogica waarin het gedrag van de 

tegenstander wordt aangevoerd als rechtvaardiging van het eigen optreden: het verbreken van 

de discretie en het zoeken van de openbaarheid. Het is manier van denken die past in een 

politieke cultuur waarin het publiekelijk uitvechten van politieke meningsverschillen werd 

beschouwd als een inbreuk op de openbare orde en de eenheid van de staat. Regenten die zich 

daaraan bezondigden, konden rekenen op het verwijt dat zij hun tegenstanders verdacht wilden 

maken, de inwoners opruiden en de eenheid in gevaar brachten.367 

Alleen als het niet anders kon, werd openbaarmaking van oppositionele meningen 

getolereerd, maar niet nadat de betrokken overheidspartij had aangetoond dat zij alles in het 

werk had gesteld om het conflict op vreedzame wijze op te lossen. Tegenover elk geloofwaardig 

vijandbeeld moest een geloofwaardig zelfbeeld staan waaruit bleek hoeveel geduld men met de 

tegenstander had gehad, hoeveel redelijke voorstellen men had gedaan, hoe onverzoenlijk de 

tegenpartij zich had opgesteld, en hoeveel beledigingen men zich had moeten laten welgevallen. 

In de vijandbeelden die de strijdende partijen schetsten, speelde de waardering van elkaars 

taalgebruik een belangrijke rol. Tegenover de Staten van Holland beklaagden de Zwolse 

regenten zich over de ‘nieuwe taele van Oppressie, eerst t’zedert dese troublen in Over-Yssel 

gehoort, ende nooyt daer voren bekent’.368 Ook in hun brieven aan de tegenpartij komen de 

Zwolse regenten herhaaldelijk terug op de ‘veele herde, scherpe, incivile ende comminatoire 

termen’ en de ‘colerique invectiven’ waarmee zij door de tegenpartij werden bejegend. Het 

gebruik van deze dreigende taal beschouwden zij als een ‘verdorven eygenschap’ van hun 

tegenstanders en als een ‘quade gewoonthe’ die dezen als ‘tweede natuyre’ hadden 

aangenomen. 369 

                                                      
365 Missive (12) 1655, A1 recto-A2 verso. 
366 Declaratie 1654, A1 verso-A2 recto. 
367 Zie ook Harline 1987, 155-188 
368 Propositie (3) 1655, 28. 
369 Responsive 1655, A1 recto. 
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In wezen deden de Deventer regenten in hun pamfletten niet anders, al verweten zij hun 

tegenstanders het tegenovergestelde, namelijk het gebruik van loze woorden en mooipraterij. 

Volgens hen betekende het niets dat hun tegenstanders in hun brieven ‘d’onenicheden 

pernicieus, die verwerringen detestabel, ende daerentegens d'eenicheyt heylsaem, den vrede 

vrucht dragende, ende die liberteyt inaestimabel’ noemden. In werkelijkheid volgden zij 

namelijk een politieke koers ‘door den welcken die dissentien gevoedt, ende die scheuringe 

grooter gemaeckt ende dagelijcx vermeerdert, ende alles daer heenen gedirigeert wordt, ten 

eynde die diergekochte Vryheyt soo wel als die goede Eenigheyt deser Provintie, tot een ydel 

geluyt van woorden, sonder eenighe realiteyt, gemaeckt worden’.370  

Geen woorden wilden zij meer zien, maar daden. 

 

Te laat begonnen 

Het is niet uitgesloten dat de Zwolse regenten de ‘invectiven ende redeloose reproches’ van hun 

tegenstanders inderdaad als een affront hebben ervaren. In vergelijking met hun Zwolse 

collega’s waren de Deventer tekstschrijvers inderdaad aanzienlijk vindingrijker en ook scherper 

in het bespelen van de publieke opinie, met name in hun anonieme pamfletten. 

Dat de Zwolse regenten zich daartegen niet verweerden, was hun eigen keuze. Tot 

september 1654 koesterden zij nog de hoop dat zij het conflict met militair geweld konden 

oplossen. Ook nadat de Staten van Holland en de Staten-Generaal de militaire optie hadden 

uitgesloten, hielden zij zich in het publieke debat aanvankelijk nog koest in de hoop dat de 

Friese stadhouder kon bemiddelen. 

Opmerkelijk is dat de leden van de Zwolse partij achteraf ook oordeelden dat zij het 

publieke debat te lang op zijn beloop hadden gelaten. De argumenten die zij daarvoor 

aanvoerden, maken duidelijk op welke overwegingen hun terughoudendheid was gebaseerd. 

Tegenover de Staten van Holland verklaarden de Zwolse afgevaardigden in mei 1655 dat zij de 

onlusten het jaar daarvoor in elke vergadering met elkaar hadden besproken, ‘een yeghelijkck 

daer van oordeelende, soo als hy geinformeert ofte soo als hy gepassioneert was’. Velen hadden 

zich toen afgevraagd wat hun leiders had bewogen ‘om niet voort van den beginne, de 

rechtveerdigheyt van haer Proceduren alle de Werelt by publycke Geschriften bekent te 

maecken ende sich also van alle geimputeerde Calumnien ende informaliteyten te suyveren’.371 

Gelet op ‘de merite van de saecke, ende de reputatie van de Heeren onse Committenten’ 

zou dat volgens hen achteraf gezien beter zijn geweest. Ware het niet dat de Zwolse regenten 

‘waren inghenomen geweest met een sonderlinge liefde, ende excessiven yver, tot herstellinge 

van de Provinciale ruste ende eenigheyt’. In dat stadium oordeelden zij dat een ‘publicque 

Justificatie’ meer schade dan voordeel zou opleveren, omdat de tegenstanders door een 

dergelijke publicatie ‘tot meerder verbitteringe souden hebben komen te vervallen’. 

Daar kwam volgens hen bij ‘dat selden met reden-kavelinghen wat te winnen is by die 

ghene welcke door haer eygen passien ende particuliere Interessen gedreven, het ghemeene 

beste niet anders als een deck-mantel van deselve ghebruyken’. Pas nadat zij hadden vastgesteld 

dat ‘alle hare patientie en moderatie sonder vrucht is uytgevallen’ en dat de Zwolse zaak door 

‘der Heeren Opposanten harde humeuren’ en ‘door Pasquillen ende blaeuwe Boeckjens’ in een 

                                                      
370 Antwoort (2) 1654 A3 recto. 
371 Propostie (3) 1655, 3-5. 
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kwaad daglicht was komen te staan, hadden zij besloten ‘om de rechte geschapentheyt van hare 

Provinciale onlusten de geheel Werelt bekent te maken by een gedructe Deductie’. 

De bovengenoemde passage laat niet alleen zien dat de Zwolse regenten beseften dat zij in 

het publieke debat op achterstand waren gezet, maar ook hoezeer zij zich bewust waren van het 

bestaan van een publieke ruimte waarin anderen over hen oordeelden, en hoezeer zij zich in 

hun openbare optreden door deze publieke beeldvorming lieten leiden. 

 

Samenvatting 

De publieke opinie als retorisch autoriteit ontstond in Overijssel na 1654 vanuit een publieke 

gesprekssituatie waarin overheidscorporaties en overheidspersonen zich rechtstreeks tot het 

publiek richtten in een conflict dat binnen de gegeven staatkundige verhoudingen niet meer met 

andere middelen was op te lossen. Daaruit ontstond een pamfletstrijd met dialoog-structuur die 

de deelnemers kenden uit de retorica: een script met een spreker en een tegenspreker en het 

publiek in de rol van arbiter. Ondanks de reserves die de strijdende partijen aanvankelijk 

toonden om in de publiciteit te treden, achtten zij de voordelen van de openbaarheid groter dan 

de nadelen. 

Het hierboven beschreven scenario voltrok zich in Overijssel vanaf het midden van de 

zeventiende eeuw, toen in de landsregering een slepend conflict over de binnenlandse 

machtsverdeling ontstond naar aanleiding van de benoeming van een nieuwe drost in Twente. 

Als eerste trad de Deventer partij in de openbaarheid, aanvankelijk alleen met de bedoeling om 

zich publiekelijk te verantwoorden en het conflict binnen de Unie te agenderen. De 

kernboodschap van de Deventer partij was dat de inbreuk die de Zwolse partij pleegde op haar 

rechten en vrijheden, zo groot was dat zij niet anders kon dan het conflict openbaar maken en 

het op grond van artikel 1 van het Unie-verdrag aan het oordeel van de bondgenoten 

onderwerpen. 

De belangrijkste woordvoeringrol aan Deventer zijde was in handen van het stadsbestuur 

van Deventer. De Twentse ridderschap, die deel uitmaakte van de Deventer partij, voerde niet 

als zelfstandige corporatie het woord. Voor de Zwolse partij traden de stadsbesturen van 

Kampen en Zwolle als belangrijkste woordvoerders op, ook hier met de ridderschappen van 

Salland en Vollenhove in een ondergeschikte rol. Na de scheuring presenteerden beide partijen 

zich als Staten van Overijssel. Deze titulatuur gebruikten zij wanneer zij zich tot andere 

overheden buiten Overijssel richtten. In onderlinge correspondenties ondertekenden zij 

doorgaans als stadsbesturen, zodat de pamfletoorlog naar buiten toe het karakter kreeg van een 

stedenstrijd. 

Van beide partijen richtte de Deventer partij zich het vaakst rechtstreeks tot het publiek. 

Van de 27 pamfletten die de partij in deze periode uitgaf, waren er 12 rechtstreeks aan het 

publiek gericht (11 anonieme en 1 ondertekende). De anonieme pamfletten van de Deventer 

partij werden vooral ingezet om naast de officiële woordvoering alternatieve woordvoerders 

aan het woord te laten komen, waarbij men gebruikmaakte van literaire genres die in de 

overheidscommunicatie ongebruikelijk waren. Als anonieme woordvoerders traden burgers op 

die het standpunt van de Deventer partij ondersteunden. 

De belangrijkste anonieme woordvoerder van de Deventer partij is de Vrome Patriot die 

als openbaar aanklager een gerechtelijk proces tegen Van Haersolte aanspant. Het proces wordt 

in een serie van vijf afleveringen aan het publiek gepresenteerd. Met behulp van de stijlfiguur 
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van de sermonicatio voeren de Deventer tekstschrijvers allerhande woordvoerders uit Bijbel en 

klassieke oudheid ten tonele die belastende verklaringen over Van Haersolte afleggen. 

Van de woordvoerders in deze serie zijn alleen de beide advocaten van Van Haersolte 

gebaseerd op historische personen die ook in het politieke conflict voorkomen. Met 

uitzondering van deze advocaten en de apostel Judas, die voor Van Haersolte komt getuigen, 

ondersteunen alle woordvoerders het standpunt van de Deventer partij. Via de Vrome Patriot-

serie en de andere anonieme pamfletten creëren de Deventer tekstschrijvers een door henzelf 

geformuleerde alternatieve publieke opinie, naast het officiële standpunt dat zij als 

overheidspartij in hun ondertekende pamfletten wereldkundig maakten. 

De Zwolse partij nam aanvankelijk een afwachtende houding aan, maar liet zich tenslotte 

ook meeslepen in de opiniestrijd. Alle pamfletten van de Zwolse partij bestaan uit 

overheidsbrieven, gericht aan de tegenpartij, de Staten-Generaal en de weduwe van Willem III. 

Dat geldt ook voor hun belangrijkste pamflet, de beginselverklaring die in december 1654 

verscheen in de vorm van een brief, gericht aan het stadsbestuur van Deventer. Verder 

publiceerde de partij een ruime selectie van overheidsstukken die tot dat moment tussen de 

strijdende partijen waren gewisseld en als ondersteuning konden dienen van het Zwolse 

standpunt. 

Regenten die zich op persoonlijke titel in het publieke debat mengden, kwamen in het 

eerste conflict niet voor, met uitzondering van Rutger van Haersolte.372 Hij wenste zich in het 

openbaar te kunnen verdedigen tegen de beschuldiging van ambtsmisdrijven die door zijn 

tegenstanders was uitgebracht. In het debat met de advocaten van de tegenpartij vormde zijn 

eis om als lid van de Staten op persoonlijke titel in het openbaar het woord te mogen voeren 

een van de belangrijkste kwesties. Hoewel de Deventer advocaten aanvankelijk stelden dat Van 

Haersolte zich alleen in de Statenvergadering had mogen verantwoorden, moesten ook zij ten 

slotte erkennen dat hem dat recht op publieke verdediging toekwam. 

 

4.2.3 Bewijsvoering en argumentatie 

 

Het publieke debat in de periode 1654-1657 draaide om twee hoofdvragen. De eerste was of 

Rutger van Haersolte tot drost van Twente benoemd had mogen worden gelet op de gevolgde 

procedure (omstreden akkoord met Kampen en Zwolle, meestemmen van familieleden) en zijn 

vermeende ambtsmisdrijven in Salland en Lingen. De tweede was of de Zwolse partij zichzelf 

op grond van haar meerderheid tot wettige landsregering had mogen uitroepen en de wettige 

vergadering van het landsbestuur in Deventer had mogen verlaten. 

Beide kwesties veroorzaakten een lange reeks vervolgconflicten, zoals het benoemen van 

een stadhouder door de Zwolse partij, het intrekken van de benoemingen van elkaars 

afgevaardigden in bestuurscolleges van de Generaliteit, het beslagleggen op elkaars 

belastinginkomsten, het inzetten van het Staatse leger voor eigen zaak en het beleg van Hasselt. 

Elke kwestie riep weer nieuwe vragen op. Vragen die zich allemaal lieten herleiden tot dezelfde 

oorzaak die ook aan de twee hoofdkwesties ten grondslag lag: de inrichting van de Overijsselse 

staat. 

                                                      
372 In het tweede debat (1668-1671) is dat wel het geval en neemt het aantal edelen toe dat op persoonlijke titel de publiciteit 

zoekt. Zie hoofdstuk 5. 
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Overijssel was in 1648 een territoriale staat geworden, maar zonder centraal territoriaal 

overheidsgezag. De landsregering (ridderschap en steden) oefende alleen op het platteland van 

Overijsel het hoogste overheidsgezag uit. Binnen de drie hoofdsteden waren de stadsbesturen 

het hoogste overheidsgezag. Platteland en steden hadden eigen rechtsstelsels met eigen 

beroepsmogelijkheden, terwijl een centraal Hof van Justitie ontbrak. 

Een complicatie was dat veel staatsrecht in Overijssel niet gecodificeerd was. Rechten en 

wetten waren gebaseerd op ‘oude ende wel-hergebrachte coustumen’ waarvan niet vaststond 

wanneer zij ‘by resolutie gearresteert ende inde registers geinfereert zijn’, maar die ‘door de 

practijque van lange jaeren niet min heylich ende inviolabel’ zijn geworden dan de 

opgeschreven wetten, ‘houdende alle natien de gewoonte voor de tweede natuyre, ende de 

wetten ende coustumen, die door lange gebruyck g’approbeert ende geconsacreert zijn, in niet 

veele minder waerdicheyt, als de natuyrlijcke wetten selfs’, zoals de Deventer partij het in haar 

Declaratie formuleerde.373 

De kracht van het gewoonterecht bestond volgens de Deventer regenten niet alleen ‘in de 

gewoonte ende practijcque, dewelcke niet als mettertijt wordt vast-gestelt’, maar bovenal in 

‘het goet exempel van trouwe ende oprechte Regenten, het welcke gemeenlijck meerder kracht 

ende effecten heeft, als de wetten selfs’.374 De kracht van dit gewoonterecht was volgens hen 

zo groot dat ‘oock de verstandichste ende vermaertste onder d’Ouden geoordeelt hebben, dat 

selfs absolute Coningen, die aen geen wetten gebonden zijn, ende alles nae haer believen 

regeren, nochtans oude ende goede coustumen van haer Coninckrijcken niet en mogen 

verbreecken’. 

 

Het redelijke argument 

Om hun standpunten een wettelijke basis te geven, baseerden de partijen hun argumentatie in 

de twee genoemde hoofdkwesties in eerste instantie op de uitleg van het bestaande 

(ongecodificeerde) staatsrecht. Dat wil zeggen dat zij aan de hand van retro-akten op zoek 

gingen naar vergelijkbare voorbeelden in het verleden die konden worden gebruikt als norm 

voor hun beoordeling van het heden. Daarbij was het de kunst om een casus te vinden waarin 

de tegenpartij in een vergelijkbare situatie op dezelfde manier had geoordeeld als de eigen partij 

in het actuele conflict. 

De Deventer partij beriep zich op een voorbeeld uit 1622 waaruit bleek dat de ridderschap 

een niet-gekwalificeerde kandidaat niet met meerderheid van stemmen tot drost benoemd wilde 

zien, net als de Deventer partij in 1654. Op grond daarvan zou de ridderschap zich nu ook tegen 

de benoeming van Van Haersolte dienen uit te spreken, aldus de redenering.375 Van meer 

recente datum is het voorbeeld van de eed tegen corruptie die de leden van de Staten-Generaal 

in 1651 moesten afleggen. De Deventer partij haalt deze eed aan als argument voor de stelling 

dat Van Haersolte strafbaar handelde, toen hij de stemmen van Kampen en Zwolle kocht.  

Soms lagen de aangehaalde voorbeelden in een verder verleden, zoals de resolutie uit 1546 

die de Deventer partij aanvoerde om te bewijzen dat Rutger van Haersolte niet tegelijkertijd 

drost van Lingen en drost van Twente kon zijn.376 Konden de partijen hun voorbeelden niet 
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documenteren, dan beriepen zij zich op het collectieve geheugen, zoals in het geval van 

benoemingen waarbij familieleden al dan niet mochten meebeslissen.377 

Het verloop van het debat maakte duidelijk dat argumenteren op basis van retro-akten de 

tegenpartij niet overtuigde. Soms werd het aangehaalde voorbeeld door de tegenpartij met een 

tegenvoorbeeld bestreden, soms werd het betwist omdat er geen documenten van bestonden, 

soms werd aan het voorbeeld een andere uitleg gegeven. Zo bestreed de Zwolse partij de stelling 

dat regenten geen ambten in andere staten konden bekleden met actuele voorbeelden waaruit 

het tegendeel bleek. Het argument van de zuiveringseed uit 1651 bestreden de Zwolse regenten 

met de tegenwerping dat deze eed alleen gold voor Generaliteitsfuncties. Zo verzamelde elke 

partij voorbeelden en tegenvoorbeelden om het eigen gelijk te bewijzen en het standpunt van 

de tegenstander te bestrijden. 

 

Het meerderheidsbeginsel 

Daarmee diende zich onvermijdelijk de vraag aan waarop de strijdende partijen hun politieke 

besluitvorming dan wel moesten baseren, als men elkaar met argumenten, ontleend aan retro-

akten, niet kon overtuigen. Dat in dat geval de ‘pluraliteyt van stemmen, niet alleene een seer 

ghemeene maer oock eene bequame maniere is omme in ’t stuck van Regeeringe een uytcomste 

te vinden’, was een opvatting die elke partij in beginsel deelde. Gezien ‘die difficulteyt ende 

duysterheyt van de saecken, die verhandelt werden, als oock de discrepantie van humeuren, 

verscheydentheidt van passien en diversiteyt van interesten’, was het anders onmogelijk om 

besluiten te nemen, aldus de Deventer regenten. 378 

 De Zwolse regenten dachten daar niet anders over en noemden ‘de pluraliteyt van 

stemmen’ tijdens hun bezoek aan de Staten van Holland zelfs ‘de Bandt van eenigheyt daer 

door de Leden t’samen gehouden ende de ruste ende vrede in de Regeringe gemainteneert moet 

worden’. Als ‘dit Fondament van Over-stemminge wort weghgenomen of met subtiliteyten 

ende op-gesochte Praetexten gheenerveert’, moest volgens hen worden gevreesd dat ‘de 

Souverainiteyt overal krachteloos gemaeckt, de ruste ende eenigheyt in de Regeringe, ja de 

Gerechtigheden ende Privilegien van de Leeden selfs onseker ghestelt, ende een pure Anarchie 

ende Confusie in alle Policie, Iusticie, ende Financien noodsaeckelijck sal moeten worden 

ingevoert’.379 

Voor de Zwolse regenten was de oplossing dan ook eenvoudig. Omdat de Zwolse partij de 

meerderheid vormde, dienden de heren van Deventer, ‘geen derde part van de Regeringe 

uytmakende’, het oordeel van de Zwolse partij te aanvaarden. Door zich te blijven verzetten 

tegen de benoeming van Van Haersolte pleegde de Deventer partij majesteitsschennis en bracht 

zij de eenheid van het land in gevaar. Als de bondgenoten dit ongestraft lieten passeren, zou op 

den duur de hele Republiek te gronde kunnen gaan, zo hielden zij de Staten van Holland voor. 

Zo eenvoudig lagen de zaken voor de Deventer regenten niet. Zij wilden dat ‘het recht van 

overstemminge tusschen zekere limiten sy bepaelt, ten eynde hetselve niet in eene tyrannicque 

macht ende oneyndelicke dominatie come te veranderen’.380 Dat betekende volgens hen in de 

zaak-Van Haersolte dat zijn familieleden niet hadden mogen meestemmen, evenmin als de 
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steden Kampen en Zwolle, omdat deze direct belanghebbende waren bij de voorgestelde 

ambtenruil. Werd dat toegestaan, dan konden eenmalige meerderheden op den duur veranderen 

in een ‘perpetuele verbintenisse’ waardoor ‘considerabele Leden vande Regeringe geheel ende 

al buyten de Vergaderinge souden mogen werden gesloten’. 381 

Verder mochten meerderheidsbesluiten volgens de Deventer partij niet strijdig zijn met 

goddelijke wetten en natuurwetten, en ook de ‘fundamentele wetten ende die forme van die 

Regieringe’ niet aantasten. Ook mochten ‘particuliere rechten, privilegien, oude ende wel-

hergebrachte coustumen’ niet met meerderheid van stemmen worden afgeschaft. In feite 

kwamen de bezwaren van de Deventer partij neer op een vetorecht inzake alle kwesties waarvan 

niet vaststond of daarover al dan niet met meerderheid van stemmen kon worden beslist. En dat 

waren er heel wat, aangezien de uitzonderingsbepalingen zo ruim waren geformuleerd dat er 

altijd wel een plausibele reden kon worden gevonden om een ongewenst meerderheidsbesluit 

te blokkeren. 

Het hoofdbeginsel waarop de Deventer partij zich in het conflict beriep, was de regel dat 

‘particuliere rechten, vryheden en privilegen niemant by pluraliteyt van stemmen konnen 

werden ontnomen’.382 De daaruit volgende hoofdvraag waarover de Deventer regenten een 

uitspraak van de Staten-Generaal wilden, luidde: heeft de Deventer partij zich buiten de wet 

geplaatst door zich tegen een in haar ogen ongeldig meerderheidsbesluit te verzetten? Voor de 

Zwolse partij, die als meerderheid in de landsregering de soevereiniteit claimde, was de 

hoofdvraag: heeft de Deventer partij majesteitsschennis gepleegd door zich tegen de Zwolse 

Staten te keren, en heeft zij daarmee de eenheid van de regering en de rechten van de 

regeringsleden in gevaar gebracht? 

Daarmee hadden de strijdende partijen hun conflict teruggebracht tot drie concepten die in 

de jonge Republiek de kern vormden van nagenoeg elk politiek debat: vrijheid, eenheid en 

hoogheid. Retorisch gezien vormden deze drie concepten de meest gebruikte bron van de 

gemeenschappelijke topen waarmee de partijen hun bewijsvoering construeerden. Zolang niet 

duidelijk was om wiens vrijheid, eenheid en hoogheid het ging en wat de daarmee verbonden 

rechten en plichten inhielden, konden deze topen in elke gesprekssituatie als argument worden 

gebruikt. 

 

Gemeenschappelijk topen 

Nadat was gebleken dat de bijzondere (juridische) topen uit de retro-akten onvoldoende 

bewijskracht bezaten, waren gemeenschappelijke topen de laatst overgebleven retorische 

bewijsmiddelen die de partijen konden inzetten om elkaar en het publiek te overtuigen. 

Gemeenschappelijke topen zijn, zoals eerder opgemerkt, argumenten waarvan de kracht berust 

op normatieve generalisaties van menselijke ervaringen en voorkeuren die door grote groepen 

mensen als waarheid worden aanvaard. Kenmerkend voor deze topen is dat zij in alle 

gesprekssituaties als argument kunnen worden gebruikt.383 

In de Overijsselse pamfletstrijd 1654-1657 zijn de belangrijkste topen die in de 

bewijsvoering worden aangevoerd, ontleend aan de concepten vrijheid, eenheid en hoogheid. 

Zij komen op vele plaatsen voor, in allerlei variaties en afleidingen, vaak gecombineerd en 
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toegepast als afsluiting van passages waarin wordt betoogd dat een bepaald voornemen, 

handeling of besluit afkeurenswaardig is wegens strijdigheid met ‘de gerechticheyt, vryheyt 

ende hoocheyt van de Provintie mitsgaders de fundamentele ordre van de Regeringe’.384 Uit het 

ontbreken van elke verdere toelichting blijkt dat deze topen kennelijk een zo grote 

geldingskracht bezaten dat het Overijsselse publiek ze als gezaghebbend kon aanvaarden, en 

dat een redenering daarmee geloofwaardig kon worden afgerond. 

Dat genoemde topen een politiek-constitutionele inhoud bezaten, blijkt uit het feit dat zij 

vaak worden gebruikt als afsluiting van tekstpassages waarin de staatsvorming ter sprake 

komt.385 Zoals aan het slot van de Declaratie, waar de Deventer partij de hulp inroept van ‘alle 

getrouwe Regenten’ om de ‘autoriteyt van de wettige Overheyt’, de ‘dier-gekochte Vryheit’ en 

‘eene gewenschte harmonie, eendracht, liefde ende confidentie’ te helpen herstellen.386 

Dezelfde topen gebruikt ook de Zwolse partij in december 1654 in haar Missive wanneer zij 

zich bezorgd toont over de ‘van binnen ende buyten gechoqueerde Souverainiteyt’ en haar 

tegenstanders verwijt dat zij door hun handelwijze ‘die duyr-gecofte Vryheidt sowel als die 

goede Eenigheydt deser Provintie’ in gevaar hebben gebracht.387 

 

Vrijheid, eenheid, hoogheid 

De vraag is in hoeverre de ingezetenen van Overijssel de concepten vrijheid, eenheid en 

hoogheid als geloofwaardig konden aanvaarden en welke inhoud zij daaraan gaven. Het woord 

vrijheid komt in de zeventiende eeuw in verschillende betekenissen voor.388 Onder vrijheid 

wordt in de eerste plaats verstaan het geheel van rechten en vrijheden die steden en ridderschap 

van hun voormalige landsheer hadden gekregen en die de basis vormden van hun positie in het 

staatsbestel. Dit meervoudige corporatief-juridische vrijheidsbegrip ontwikkelde zich tijdens 

de Opstand tot een enkelvoudig abstract vrijheidsconcept waarmee de onafhankelijkheid van 

buitenlandse machthebbers werd bedoeld.389 

In het Overijsselse corpus worden beide vrijheidsconcepten door elkaar gebruikt. Vrijheid 

in de betekenis van onafhankelijkheid heeft bovendien niet alleen een juridische betekenis, 

maar ook een emotionele waarde die tot uitdrukking wordt gebracht in bijvoeglijke 

naamwoorden als ‘met goed en bloed gekocht’, ‘diergekocht’, ‘ongekrenckt’ en ‘onbevleckt’. 

Zij verwoorden het besef dat de vrijheid van de Republiek een kostbare erfenis is waarvoor de 

(voor)ouders een hoge prijs hebben betaald en die ongeschonden aan het nageslacht moet 

worden doorgeven. 
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Net als vrijheid heeft ook de eenheidstoop een dubbele betekenis. Enerzijds is eenheid de 

omschrijving van het samenlevingsmodel van de stadsrepubliek waarin de instandhouding van 

de sociale harmonie en de openbare orde wordt gezien als een gemeenschappelijke opdracht 

van alle burgers. De plicht tot eenheid werd door de burgers bezworen met de belofte dat de 

eedplichtige de vrijheden, privileges, wetten en gewoonten van de stad ‘met lijf en goed’ zou 

helpen beschermen en zich zou gedragen zoals het een goed burger betaamt.390 

Dat hield in dat hij het stadsbestuur gehoorzaamde, geen oproer veroorzaakte of heimelijke 

bijeenkomsten belegde, en bereid was als lid van de schutterij zijn stad te verdedigen. Het 

lidmaatschap van de schutterij was een zogeheten burgerplichtambt, evenals de taken op het 

gebied van brandpreventie, armenzorg, wijktoezicht en kerkbestuur. Ook het lidmaatschap van 

meente en magistraat was in Overijssel een burgerplichtambt.391 Samen vormden deze 

burgerplichten de ruggegraat van het samenlevingsmodel dat aan het einde van de 

Middeleeuwen in het werk van Machiavelli herleefde.392 

Naast een lokale inhoud heeft het begrip eenheid in de Overijsselse pamfletten een 

bovenlokale connotatie: de samenwerking die nodig is om de vrijheid van de Republiek en haar 

gewesten te behouden wanneer deze door buitenlandse vorsten wordt bedreigd. Het is de 

eenheid waarvan de zinsspreuk van de Republiek de uitdrukking is: concordia res parvae 

crescunt. Ofwel: eendracht maakt macht, waarbij de eenheid wordt gesymboliseerd door de 

pijlenbundel als zinnebeeld van de gezamenlijke militaire kracht waarmee buitenlandse vorsten 

buiten de deur kunnen worden gehouden en de onafhankelijkheid van de staat wordt 

gewaarborgd. 

Ook hoogheid is in het Overijsselse corpus een meerduidig concept. Hoogheid was 

oorspronkelijk verbonden met de persoon van de vorst van wie werd verwacht dat hij als 

hoogste gezagsdrager de rechten van zijn onderdanen beschermde. In de Republiek gingen de 

gewesten uit van de fictie dat zij de soevereiniteit ooit aan de landsheer hadden opgedragen en 

deze met de afzwering van Philips II hadden teruggekregen.393 In Overijssel werden de 

soevereine rechten verdeeld, waarbij de macht over de steden bij de stedelijke magistraten 

kwam te liggen, terwijl zij in de rest van de provincie door ridderschap en steden gezamenlijk 

werd uitgeoefend. 

De onbepaaldheid van het begrip hoogheid had tot gevolg dat elke stemhebbende stad in 

het landsbestuur zich op deze soevereine rechten kon beroepen ter verdediging van de vrijheden 

waarover zij op grond van haar aloude privileges meende te beschikken. Wat daarmee werd 

vastgelegd, was de autonomie van de eigen stad in combinatie met de verticale werking van de 

klassieke grondrechten, in dit geval de bescherming van de collectieve vrijheden (van de eigen 

stad) tegenover de willekeur van de landsregering (de Staten van Overijssel) en de Unie (Staten-

Generaal). 

                                                      
390 Streng 1997, 94. 
391 Streng 1997, 124. Burgers in Zwolle die in de meente of de magistraat werden gekozen maar de benoeming weigerden, 

moesten een geldboete betalen. 
392 Machiavelli ontleende zijn ideale samenleving aan het republikeinse model van de klassieke stadsstaat, waarin de mens als 

lid van een geordende gemeenschap door het dienen van de publieke zaak tot persoonlijke ontplooiing kon komen. In deze 

opvatting was de staat niet enkel een instituut, maar ook een morele en politieke waardengemeenschap, gericht op autonomie 

en zelfbestuur. Dit samenlevingsconcept stierf uit met de Romeinse republiek om aan het einde van de Middeleeuwen in de 

Italiaanse stadsstaten en de handelssteden van de Bourgondische Nederlanden te herleven. Zie verder: Bart Tromp, De 

wetenschap der politiek, Amsterdam 2002, 3-6; Carl Devos (red.), De kleermakers en de keizer. Inleiding tot politiek en 

politieke wetenschappen, Gent 2006, 10-12. 
393 Thomassen 2009, 85. 



120 

 

Bij elkaar genomen leverden de bovengenoemde topen een plausibel frame op dat in 

vrijwel alle politieke conflictsituaties kon worden ingezet. Stelde de spreker de vrijheid 

centraal, dan noemde hij degene die haar onderdrukte een tiran, degene die haar verdedigde een 

patriot, en degene die met de tiran samenspande een verrader. Ging hij uit van de eenheid, dan 

heette degene die haar beschermde een vader des vaderlands, en degene die haar verbrak een 

scheurmaker, opposant of verstoorder van de openbare orde. Koos hij de hoogheid als 

vertrekpunt, dan was degene die de hoogheid niet respecteerde een majesteitsschenner, en 

degene die haar misbruikte, een machtsmisbruiker. 

 

Generalisatie van ervaringen 

Het veelvuldig gebruik van de bovengenoemde topen in het Overijsselse corpus werpt de vraag 

op in hoeverre de concepten vrijheid, eenheid en hoogheid als gegeneraliseerde menselijke 

ervaring aansloten bij de beleving van de inwoners van Overijssel, en in hoeverre deze beleving 

verschilde van die in Holland, waar de landsregering veel eerder dan in Overijssel kans zag om 

als eendrachtige overheid op te treden, waar meerderheidsbesluiten normaal waren en het 

concept vrijheid in de loop van de zeventiende eeuw werd uitgebreid met de connotatie van 

economische vrijheid, dat wil zeggen de vrijheid om overal onbelemmerd handel te kunnen 

drijven.394 

Een beroep op de zwaar bevochten politieke vrijheid van de Opstand was in de zeventiende 

eeuw voor alle inwoners van de Republiek een plausibel argument, maar zeker voor de 

inwoners van Overijssel. Niet alleen in de eigen familienetwerken, maar ook in de publieke 

herinneringscultuur werd het verhaal van de Opstand in de Republiek de hele zeventiende eeuw 

levend gehouden.395 Overijssel verschilde van Holland, doordat het nog tot 1626 frontgebied 

was, terwijl in Holland de oorlogshandelingen rond 1580 voorbij waren. De herinnering aan de 

Opstand als vrijheidsstrijd zal daardoor bij de inwoners van Overijssel verser in het geheugen 

hebben gelegen dan in Holland. 

Door hun vroegere banden met de Hanze en het Heilige Roomse Rijk had het begrip 

vrijheid voor de burgers van de drie stemhebbende steden nog een andere connotatie. Het 

herinnerde de burgers aan de economische bloeitijd van hun steden, toen er in Holland van 

stadsvorming nog geen sprake was en de IJsselsteden zich de status van vrije rijkssteden konden 

aanmeten. Juridisch gezien was deze claim twijfelachtig, maar als argument bleef een beroep 

op dit zelfbeeld zijn kracht lange tijd behouden. Zo twijfelden de Overijsselse steden in het 

begin van de Opstand lange tijd of zij zich als vrije rijkssteden niet beter konden aansluiten bij 

het Heilige Roomse Rijk.396 

Bij het begrip eenheid zullen de inwoners van de Overijsselse steden eerder hebben gedacht 

aan hun stedelijke gemeenschappen dan aan Overijssel of de Republiek. Gegeven hun relatief 

lage inwonersaantallen, die in de zeventiende eeuw de 8.000 zielen niet te boven gingen, waren 

Deventer, Kampen en Zwolle overzichtelijke gemeenschappen waarin nut en noodzaak van een 
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harmonieuze samenleving dagelijks werden ervaren. Via petities en de gemeenslieden van hun 

wijk konden de burgers op de samenstelling en het beleid van hun stadsbestuur invloed 

uitoefenen. Met de Staten van Overijssel hadden zij weinig of niets te maken. Voor hen zal het 

landsbestuur niet meer zijn geweest dan een gezelschap van mannen dat eens per drie jaar hun 

stad bezocht om er te vergaderen. 

Ook het begrip hoogheid zullen de inwoners van de Overijsselse steden eerder hebben 

verbonden met hun eigen stadsrepubliek dan met de Staten van Overijssel. Nog in 1794, toen 

het Zwolse stadsrecht voor het eerst in druk verscheen, opende de stedelijke constitutie met de 

bepaling dat Zwolle ‘eene vrije en van niemand afhangende Stad’ is.397 Dat de Zwolse regenten 

zichzelf ook werkelijk als regering van een autonome stadsrepubliek beschouwden, valt af te 

leiden uit hun gewoonte om de staatszaken van de Republiek uitvoerig te bespreken. 

Vredesverdragen die de Republiek sloot, werden door het Zwolse stadsbestuur officieel 

goedgekeurd.398 

Dat de drie Overijsselse steden hun zelfbeeld van autonome stadsrepublieken konden 

blijven koesteren, had zeker ook te maken met het ontbreken van prikkels tot onderlinge 

economische samenwerking. Nadat zij door de Opstand en de concurrentie van de steden in de 

kustgewesten hun positie in de internationale handel waren kwijtgeraakt, investeerden de 

Overijsselse steden aanvankelijk wel forse bedragen in de verbetering van de regionale 

waterverbindingen, maar de meeste van deze vaarwegen waren in het gunstigste geval slechts 

enkele maanden per jaar bevaarbaar, zodat deze inspanningen weinig effect sorteerden.399 

De drie stemhebbende Overijsselse steden vormden het middelpunt van landschappen die 

in hoge mate zelfvoorzienend waren: Salland, Twente en Vollenhove. Zolang misoogsten de 

stadsbesturen niet dwongen om hun voedingsmiddelen van elders aan te voeren, konden zij zich 

in hun relatieve isolement opsluiten en was er, anders dan in Holland, van enige marktintegratie 

amper sprake. Deventer en Kampen vervielen daardoor aan het begin van de zeventiende eeuw 

tot regionale markt- en verzorgingscentra, terwijl Zwolle nog enige tijd kon profiteren van de 

zandsteenhandel vanuit Bentheim via de Vecht en de Zuiderzee.400 De noodzaak om voor een 

territoriale economische benadering te kiezen in plaats van een stedelijk-lokale ontbrak in 

Overijssel. 

Wat ook niet hielp om de staatkundige eenheid te bevorderen, was dat de ridderschap in 

Overijssel een zware stem had in het landsbestuur. De stem van de ridderschap woog bij 

stemmingen even zwaar als die van de drie steden samen. Meer gezag toekennen aan het 

landsbestuur zou betekenen dat de Overijsselse ridderschap meer invloed kreeg binnen de 

steden en daar voelden de stadsbesturen niets voor. Vandaar dat zij gedurende de gehele 

zeventiende eeuw bleven vasthouden aan hun autonomie en de soevereiniteit van de 

landsregering ontkenden met als gevolg dat voor de inwoners van de steden hun stadsbestuur 

de hoogste overheid was.401 

De concepten vrijheid, eenheid en hoogheid waren voor de inwoners van Overijssel dus 

bepaald geen abstracties. Zij verwezen naar concrete werkelijkheden waarmee zij dagelijks in 

                                                      
397 Streng 1997, 88. 
398 Prak 2013, 191-192 
399 Jan de Vries, Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam 

1995, 54-56. 
400 De Vries 1995, 92, 217-218. 
401 Prak 2013, 191-192. 



122 

 

aanraking kwamen. Voor de argumentatieve kracht van het politieke vocabulaire dat met deze 

concepten verbonden was, zullen de burgers van de Overijsselse steden dan ook zeker 

ontvankelijk geweest zijn. Een enkel woord zal al genoeg zijn geweest om de frames te 

activeren waarmee zij duiding kon geven aan conflicten zoals de Overijsselse partijstrijd. 

Dat betekent dat de gemeenschappelijke topen vrijheid, eenheid en hoogheid in Overijssel 

in de tweede helft van de zeventiende eeuw hun bewijskracht in de eerste plaats ontleenden aan 

de belevingswaarde die zij in de steden hadden. Logische redeneerregels als enthymeem en 

syllogisme zorgden er vervolgens voor dat deze gemeenschappelijk topen zowel in het 

stedelijke als het gewestelijke debat konden worden toegepast gegeven de aanvaardbaarheid 

van het gevonden argument. 

 

De meer-minder-toop 

Een veel gebruikte redeneerwijze in het Overijsselse corpus is de topische bewijsregel die is 

gebaseerd op het meer-minder-principe: als een predicaat (al dan niet) toekomt aan een subject 

waaraan het met meer waarschijnlijkheid toekomt, komt het zeker (al dan niet) toe aan een 

subject waaraan het met minder waarschijnlijkheid toekomt.402 Deze logisch-argumentatieve 

bewijsregel ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de redenering waarmee de Deventer regenten 

beargumenteren waarom zij vrezen buiten de regering te worden gesloten, wanneer zij akkoord 

zouden gaan met de ambtenruil tussen Van Haersolte en de steden Kampen en Zwolle. 

Volgens hen bestaat het mandaat van een regeringslid uit een combinatie van vijf rechten: 

het recht om over staatszaken te worden geïnformeerd, het recht om daarover te overleggen en 

adviseren, het recht om daaruit conclusies te trekken en het recht om deze conclusies vast te 

leggen in een besluit. Van deze rechten is het ‘votum deliberativum ende conclusivum’ volgens 

de Deventer partij ‘het voornaemste ende essentieelste’. Vaststaat dat ‘diegene die berechticht 

zijn tot het meerdere, buyten twijfel oock tot het mindere berechticht zijn’.403 Dat betekent dat 

regeringsleden die van hun hoogste rechten worden beroofd (delibereren en concluderen), het 

risico lopen dat zij op den duur ook hun lagere rechten zullen verliezen, tot en met het recht van 

‘sessie ende comparitie’. 

Daaruit trekt de schrijver de conclusie dat als onderlinge overeenkomsten zoals de 

omstreden ambtenruil zouden worden toegestaan, ‘door dit middel verscheyden considerabele 

Leden geheel ende al buyten de Vergaderinge souden mogen werden gesloten’. Want als een 

dergelijke ambtenruil één keer als wettig wordt erkend, moeten deze verbintenissen altijd als 

wettig worden erkend, omdat de ‘hoedanicheyt en de natuyre van saecken daer door niet en 

verandert of het selve een- of meermalen geschiet, sijnde altoos recht ende wettich ’t geen 

eenmael wettich is’. 

De schrijver formuleert in bovenstaande redenering het volgende syllogisme: 1. als iemand 

van zijn hoogste rechten wordt beroofd, zal hij ook zijn lagere rechten verliezen 

(hoofdpremisse), 2. de Zwolse partij berooft de Deventer partij van haar hoogste recht (tweede 

premisse), 3. daardoor zullen de leden van de Deventer partij op den duur ook hun lagere 

rechten verliezen en buiten de regering worden gesloten. In dit syllogisme heeft de 

                                                      
402 Braet 2007, 162-166. De schrijver geeft als voorbeeld: Als zelfs de goden niet alles weten, dan kan het toch nauwelijks dat 

mensen dat wel doen. 
403 Declaratie 1654, I4 recto. 
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hoofdpremisse de functie van een afleidingsregel die een redenering van deze vorm een 

logische geldigheid geeft. 

Meestal worden de opinies in de Overijsselse pamfletten niet als syllogisme geformuleerd 

maar als enthymeem (standpunt want argument). In dat geval wordt de hoofdpremisse 

weggelaten, omdat de woordvoerder deze bekend veronderstelt en ervan uitgaat dat het publiek 

deze als algemene waarheid aanvaardt. De casus waarop de afleidingregel betrekking heeft en 

de conclusie blijven dan over, zodat in het genoemde voorbeeld de redenering ontstaat: door 

onze stem niet mee te laten tellen bij de benoeming van Van Haersolte zullen wij op den duur 

buiten de regering worden gesloten en zal er een oligarchistisch landsbestuur ontstaan. 

Het topische meer-minder principe ligt ook ten grondslag aan de redenering waarmee de 

Deventer partij in september 1654 de benoeming van een stadhouder probeert tegen te houden. 

De casus is interessant, omdat zij laat zien hoe gemakkelijk de regenten op basis van de 

analogieregel dit meer-minder principe vanuit de stedelijke context konden transponeren naar 

het gewestelijke niveau. Uitgangspunt van hun redenering is het beginsel dat ‘particuliere 

rechten, vryheden ende privilegen niemant by pluraliteyt van stemmen konnen werden 

ontnomen’. 404 Op dezelfde manier kunnen volgens de Deventer tekstschrijvers de ‘Hoocheden 

ende Vryheden van het gemeene Lant, de welcke vele importanter, vele inviolaber en 

onverbrekelijkcker en by alle Regenten besworen zijn, vele weyniger van meerdere wech 

gegeven worden’. 

Op de ‘Hoocheden ende Vryheden van het gemene Lant’ wordt vervolgens hetzelfde 

topische meer-minder principe toegepast. Tot ‘Hoocheyt van den Lande’ rekenen de Deventer 

regenten ‘de dispositie over de militie binnen de Provincie, ende wat vorders dependeert van 

het Stadhouderschap’. Over het vergeven van deze bevoegdheden kan niet met meerderheid 

van stemmen worden beslist, aldus de Deventer partij, want als deze soevereine rechten al met 

meerderheid van stemmen kunnen worden weggegeven, zullen ook andere rechten, die 

minstens van even groot belang zijn, en ‘consequentelijck de geheele vryheyt op sodanige 

maniere wech gegeven, ende een Souverain gestelt konnen werden’.405 

Met andere woorden: de handhaving van de eigen corporatieve rechten en vrijheden was 

voor de Deventer regenten de grondslag van hun deelname aan het landsbestuur. Vanuit hun 

lokale vrijheden en rechten leggen zij op basis van de analogie-toop een directe relatie met het 

voortbestaan van de staat als geheel, waarvan volgens hen de rechten en vrijheden evenmin met 

meerderheid van stemmen konden worden weggegeven, omdat op die manier ‘de geheele 

vryheit’ weggeven kan worden. Opmerkelijk in deze bewijsvoering is hoe gemakkelijk de 

Deventer partij de aloude corporatieve stedelijke vrijheden via de meer-minder-toop verbindt 

met het abstracte vrijheidsbegrip. 

Hoe groot de bewijskracht van deze redeneringen was, blijkt uit het feit dat hetzelfde meer-

minder principe ook in omgekeerde zin kon worden toegepast. De stadsbesturen van Hasselt en 

Steenwijk, die geen lid van de landsregering waren maar dat graag wilden worden, gebruikten 

dezelfde topische regel om aan te tonen waarom zij op dat lidmaatschap aanspraak konden 

maken. Beide steden stelden dat zij in het verleden door de landsheer altijd waren uitgenodigd 

om mee te beslissen over ‘hoogwichtige saken als daer sijn Vrede of Treves te maken, Oorlogh 

aen te vangen, Stadthouder te kiesen, Lantrechten te reformeren, schattingen uyt te setten, ende 

                                                      
404 Declaratie 1654, P3 verso. 
405 Declaratie 1654, P4 recto. 
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diergelijcke’. Op grond daarvan meenden zij ook het recht te hebben om mee te beslissen over 

de ‘Directie vande algemeene Landes saken’, omdat ‘die gekent worden in het meerdere, oock 

behooren gekent worden in het mindere’. 406 

Wat Zwolle en Kampen zich inzake de stadhoudersbenoeming hebben gepermitteerd (het 

negeren van het advies van Hasselt), vindt de magistraat van Hasselt een ‘ongehoorde manier 

van doen’ die neerkomt op ‘een Superioriteyt en overheering over d’andre Leeden’ die men 

niet kan accepteren als ‘goede Magistraten ende getrouwe Regenten, die eet ende ampts-halven 

verplicht zijn, hare Burgeren ende ingesetenen vanden Landen ten uytersten in hare bekomene 

vryheyt te maintineeren’. Met andere woorden: vanuit de gelijkberechtiging in hun deelname 

aan de ‘Hoocheden ende Vryheden van het gemeene Lant’ redeneerden de Hasseltse regenten 

terug naar de burgers van hun stad en de handhaving van ‘hare bekomene vryheyt’. 

 

De tegendelen-toop 

Behalve van de meer-en-minder toop maken de Overijsselse tekstschrijvers in hun enthymemen 

veelvuldig gebruik van de uit-tegendelen toop, bestaande uit de regel: als het tegendeel van een 

predikaat toekomt aan het tegendeel van een subject, komt dit predikaat ook toe aan dit 

subject.407 Een dergelijke redeneervorm ligt ten grondslag aan uitdrukking: ‘eendracht maakt 

macht, (want) twist verkwist’, waarop de auteur van het pamflet Redenen en motiven zich 

beroept.408 De eenheid als kostbaar collectief goed wordt in deze redenering aannemelijk 

gemaakt op basis van een tegengestelde uitspraak die met het voorbeeld van de Engelse 

Burgeroorlog wordt geïllustreerd. 

Iedereen met gezond verstand weet, zo richt de schrijver zich tot zijn ‘Getrouwe mede 

Burgers en vreelievende Nederlanders’, dat ‘wanneer de eene ofte de andere Provintie, van wat 

voor een Republijk dat de selvige oock mochten zijn, komt af te scheuren, dat alsdan hare gehele 

ruine en ondergang daar door geboren is geweest’. Zoals in Engeland, waar ‘Koning Stuart, 

zijnde een Koning van drie Koninkrijken, door twist, die hy met sijn Parlement had, plotseling 

wierd van den Throon gestooten’. Andere voorbeelden zijn volgens hem niet nodig om te 

bewijzen wat ‘twist ende tweespalt’ al niet kan uitrichten. Niet zonder reden hebben de 

voorouders altijd voor ‘dat gedrocht’ gewaarschuwd, en hebben zij ‘in haar Vanen ende 

Standaarden met goude Letteren (tot een schrik) geschreven: Eendracht maakt macht maar twist 

verquist’. 

Ook de topisch bewijsregel van het gezaghebbende voorbeeld (of de gezaghebbende 

uitspraak) wordt in de enthymemen in het Overijsselse corpus vaak gebruikt om een standpunt 

te onderbouwen.409 Gezaghebbende opinies (sententiae) en voorbeelden (exempla) uit de 

klassieke oudheid en de Bijbel zijn daarbij favoriet, maar soms construeren de woordvoerders 

ook zelf een endoxon dat als hoofdpremisse in een syllogisme kan worden gebruikt. De manier 

waarop zij deze endoxa construeren, is interessant omdat zij laat zien op welke autoriteiten de 

woordvoerders zich beroepen. 

                                                      
406 Korte Verklaringe 1654, 13-15. Voor Hasselt en Steenwijk was dit een belangrijk punt, omdat zij door de Staten van 

Overijsel als stemhebbende steden waren uitgesloten van deelname aan de reguliere landdag. Van de Deventer partij kregen 

zij in 1654 de toezegging dat ze lid konden worden van de Staten van Overijssel in ruil voor hun steun aan de Deventer partij. 
407 Braet 2007, 162-167. De schrijver geeft als voorbeeld: Zelfbeheersing (subject) is goed (predikaat), want uitspatting 

(tegendeel subject) is schadelijk (tegendeel predikaat). 
408 Redenen ende motiven (2) 1654, A2 recto. 
409 Braet 2007, 162-167. De auteur omschrijft de toop als volgt: als een gezaghebbend oordeel is uitgesproken over hetzelfde, 

een vergelijkbaar of tegengesteld geval, dan geldt dit oordeel (of het tegendeel) ook in dit geval. 
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Zo poneert de schrijver van de Declaratie: ‘De best-geconstitueerde van de 

hedendaeghsche Republijcquen hebben corruptien ende largitien in ’t stuck van vergeven der 

officien, niet alleen seer strictelijk verboden, nemaer oock met verscheyden wetten belet ende 

voorgecomen, dat de selve in ’t secreet tegens de wetten sich niet konnen instellen’.410 De 

schrijver realiseert zich dat hij deze stelling moet onderbouwen, maar verklaart dat hij daarvan 

afziet ‘omme niet lange te wesen met allegatien van vreemde wetten ende exempelen’. 

Eén gezaghebbend oordeel wil hij wel noemen. Dat is het oordeel dat ‘yeder een in dese 

Landen genoegsaem bekent’ is, namelijk dat de Staten-Generaal in het jaar 1651 ‘seer loffelijck 

hebben geresolveert dat alle de gene, die in Generaliteyts Collegien hun met diergelijcke 

vuyligheden souden werden bevonden besmet te hebben, souden werden gedeporteert van 

haeren staet, infaem en inhabijl wesen, om eenich ampt of officie binnen de geunieerde 

Provintien t’eeniger tijdt te bedienen’. 

De verwijzing naar de uitspraak van de Staten-Generaal wordt in deze context gebruikt als 

gemeenschappelijke toop (de toop van de gezaghebbende uitspraak) tegen de 

omkopingspraktijken van Van Haersolte. De woordvoerder sluit zijn redenering af met de 

retorische vraag: ‘Souden wy dan nu soo verre van de goede wetten van wel-gestelde 

Republijcqen, van de loffelijcke exempelen van onse Praedecesseurs, jae van Godes woort selfs 

afdwalen, dat wy soodane openbare corruptien niet alleene niet souden straffen, als naer 

behooren, nemaer oock voor wettich ende wel gedaen erkennen?’ 

De woordvoerder construeert in het bovengenoemde citaat het enthymeem: corruptie is 

verwerpelijk, want alle hedendaagse republieken hebben daartegen maatregelen genomen. Van 

de paradigmatische bewijsvoering zegt hij omwille van de tijd af te willen zien. In plaats 

daarvan beroept hij zich op de uitspraak van de Staten-Generaal die hij voldoende bekend en 

gezaghebbend acht (‘yeder een in dese Landen genoegsaem bekent’). Daarmee heeft de auteur 

een endoxon geformuleerd dat hij als hoofdpremisse kan gebruiken in het volgende syllogisme: 

1. alle (goed georganiseerde) republieken zijn tegen corruptie (hoofdpremisse), 2. Overijssel is 

een (goed georganiseerde) republiek (premisse 2), 3. Overijssel is tegen corruptie (conclusie).411 

De resolutie van de Staten-Generaal tegen corruptie is niet de enige recente politieke 

gebeurtenis die als gezaghebbend voorbeeld wordt aangevoerd. Ook de Bestandstwisten en de 

mislukte overval van stadhouder Willem II op Amsterdam worden regelmatig als voorbeeld-

argument genoemd. Zo wordt de overval op Amsterdam in het pamflet Kort en Bondigh 

Historisch Verhael gebruikt om de aanval van de Zwolse partij op Hasselt als een verraderlijke 

actie voor te stellen. Het gebruik van deze voorbeelden wijst op het bestaan van een 

bovengewestelijk communicatienetwerk waarin meningen en gebeurtenissen in Holland 

blijkbaar een voorbeeldfunctie hadden. 

Samengevat kan men stellen dat de strijdende partijen de gemeenschappelijke topen 

ontleenden aan het genoemde vrijheid-eenheid-hoogheid frame. Via analogieredeneringen 

schakelden zij soepel heen en weer tussen casussen binnen het eigen gewest en de Unie. Met 

behulp van het meer-minder principe en andere topische bewijsvoeringsregels maakten zij 

aannemelijk waarom een bepaalde handeling of uitspraak van de tegenpartij strijdig was met 

de beginselen vrijheid, eenheid en hoogheid die men als samenleving hoog moest houden. 

                                                      
410 Declaratie 1654, I2 verso. 
411 Het beroep op de autoriteit van de Staten-Generaal is interessant, omdat deze uitspraak strikt genomen niet bindend was, 

een bezwaar dat later ook door de Zwolse partij tegen dit Deventer argument werd aangevoerd. 
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De vrijheid stond voorop in de bewijsvoering van de Deventer partij. Haar woordvoerders 

namen de aloude stedelijke vrijheden als uitgangspunt om de tegenpartij te beschuldigen van 

het nastreven van ‘eene tyrannicque macht ende oneyndelicke dominatie’. De Zwolse partij 

bouwde haar standpunt op vanuit de redenering dat zij als meerderheid de soevereine 

landsregering vertegenwoordigde, zodat hun tegenstanders zich schuldig maakten aan 

majesteitsschennis door zich te verzetten tegen een meerderheidsbesluit. Beide partijen 

verweten elkaar in gelijke mate het verstoren van de eenheid hetgeen in hun somberste scenario 

kon leiden tot de ondergang van Overijssel en zelfs van de gehele Republiek. 

De retorische kracht van het uit-tegendelen-principe gebruikten de partijen vooral om de 

oppositionele posities van hun corporaties ten opzichte van elkaar te benadrukken. Door het 

optreden van de tegenpartij als het negatieve tegendeel van het eigen optreden voor te stellen, 

wordt de juistheid van het eigen politieke handelen benadrukt. In deze strategie past ook het 

gebruik van vijandbeelden die van het vrijheid-eenheid-hoogheid frame zijn afgeleid in de vorm 

van dichotomische stereotypen als tiran-vader des vaderlands, machtsmisbruiker-

majesteitsschenner, patriot-rebel, burger-slaaf. 

 

Het zedelijke argument 

Bij de analyse van de zelfbeelden en vijandbeelden laat ik de hierboven genoemde stereotypen 

buiten beschouwing. Woorden als tiran, vader des vaderlands, patriot, oproerling en 

majesteitsschenner behoren tot het standaard-vocabulaire waarmee de partijen elkaars 

oppositionele rollen in het politieke conflict definieerden. Zij komen voort uit de 

gemeenschappelijke topen vrijheid, eenheid en hoogheid die de kern vormen van het 

vroegmoderne politieke denken. In een publiek debat zijn zij moeilijk te vermijden, omdat de 

tegengestelde posities in een politiek conflict zich door partijen anders moeilijk laten 

beschrijven. 

In de analyse van de zedelijke argumentatie richt ik mij uitsluitend op de deugden en 

ondeugden die de leden van beide partijen zichzelf en elkaar als personen toedichten. Van de 

drie in de retorica genoemde redenaarsdeugden (oordeelkundigheid, welgezindheid en 

deugdzaamheid) zijn de eerste twee in het corpus 1654-1657 het moeilijkst aan te tonen. 

Oordeelkundigheid is geen deugd die de woordvoerders in het corpus zichzelf toedichten, 

mogelijk omdat het in de vroegmoderne cultuur ongepast werd geacht om zichzelf te roemen, 

zoals het ook ongepast werd gevonden om over een ander kwaad te spreken, zeker als die ander 

slechts zijdelings bij het conflict was betrokken.412 Indirect wordt de deugd van de 

oordeelkundigheid echter wel vaak opgevoerd, en wel wanneer de woordvoerder het publiek 

expliciet om een redelijk oordeel vraagt. Door om een dergelijk oordeel te vragen benadrukt de 

woordvoerder impliciet dat hij zich bij zijn standpuntbepaling door de rede heeft laten leiden. 

Welgezindheid jegens het publiek is in het corpus ook alleen indirect aan te tonen. Deze 

publieksvriendelijkheid tonen de Deventer regenten bijvoorbeeld door zich rechtstreeks tot hun 

medeburgers te richten en hen als ‘Goede Vrienden ende Landsluyden’ en ‘Getrouwe mede-

Burgers en vree-lievende Nederlanders’ bij de politieke strijd te betrekken. Ook in de keuze 

van haar literaire genres toont de Deventer partij zich het meest publieksvriendelijk: door 

                                                      
412 Van Raesfelt volgt deze redenering vaak in zijn Summaire Apologicque Deductie. Zie hoofdstuk 6.2.2. 
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middel van vriendenbrieven, spotdichten en dialogen brengen haar tekstschrijvers hun politieke 

boodschap op een gevarieerde en toegankelijke manier onder de aandacht van het publiek. 

In de persoon van de Vrome Patriot presenteren zij zelfs een woordvoerder die zich 

opwerpt als belangenbehartiger van alle burgers, eerst door hem als burger-informant te laten 

optreden die de inwoners van Overijssel op de hoogte brengt van het politieke conflict in hun 

gewest, daarna door hem namens alle vaderlandlievende burgers een aanklacht te laten indienen 

tegen Van Haersolte. Ook het beroep dat de woordvoerders doen op de redelijkheid van hun 

lezers, kan men als een vorm van welgezindheid jegens het publiek beschouwen. Daarmee 

geven zij aan dat zij het publiek tot een weloverwogen oordeel in staat achten. 

 

De ideale regent 

De ware strijd in de zedelijke bewijsvoering leveren de tekstschrijvers van beide partijen niet 

door hun eigen deugden te prijzen, maar de ondeugden van hun tegenstanders te bekritiseren. 

Dat zij elkaar op dat terrein geen enkel krediet gunnen, is in elk pamflet te lezen. Zo komt de 

Deventer partij, sprekend over de argumenten van haar tegenstanders, regelmatig voor de dag 

met uitspraken als: ‘Laat doch geen goede zielen aenhooren soodanighe discourssen, die meer 

weerdich zijn uyt den mont van losse ende gedebaucheerde jeugt, als van bedaerde en 

verstandige Regenten te komen’.413  

De Zwolse regenten laten zich in dat opzicht evenmin onbetuigd en beschuldigen hun 

tegenstanders er bij herhaling van dat zij ‘soodaene proceduyren, by der Handt genomen 

hebben, die niet weerdich sijn om van Regenten gepleeght, noch om in Regeeringe getolereert 

te werden’.414 Alleen de Deventer woordvoerders doen een serieuze poging om uit te leggen 

aan welke zedelijke eisen een goede regent behoort te voldoen, waarmee zij impliciet ook een 

zelfbeeld formuleren. Daarbij zijn zij in vergelijking met de tegenpartij in het voordeel omdat 

zij in de zaak-Van Haersolte een concreet voorbeeld hebben waarmee zij hun idee van een 

slechte regent kunnen demonstreren.  

De aanval op Van Haersolte als persoon vindt vooral plaats in de serie van de Vrome Patriot 

en heeft daar gezien de literaire context een sterk pathetisch karakter. Toch proberen de 

Deventer tekstschrijvers in de Declaratie hun ideaalbeeld van een regent wel degelijk ook met 

een logisch-argumentatieve redenering te onderbouwen. ‘Oprechte ende waerdige Regenten’ 

zijn volgens hen personen ‘by dewelcke de Justitie gehandthavent, de deught gerecompenseert, 

de Godtloosheyt ende boosheyt, als naer behooren, gecorrigeert ende gestraffet werdt’. 

Daartegenover plaatsen zij als ‘Onbequaeme ende Godtloose Regenten’ ambtsdragers onder 

wier bewind ‘de Iustitie misbruyckt, de deught g’oppresseert ende onderdruckt, de boosheyt 

voorgetrocken, het gemeene beste verkortet, d’onderdanen door concussien, exactien, ende 

onnodige beswaernissen getravailleert, ende diergelijcke grouwelen meer ingevoert moeten 

werden’.415 

In de Deventer visie behoort een regent alleen naar zijn eigen geweten te luisteren en in het 

landsbestuur te adviseren zoals hij ‘tot meesten dienst ende oorbaer van den Lande bevindt te 

behoren’. Deze plicht gaat boven alle andere plichten en ‘alles wat daer tegen strijdet, is niet 

                                                      
413 Declaratie 1654, M verso. 
414 Missive (12) 1655, H recto. 
415 Declaratie 1654, H4 verso. 
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alleen nul ende van onweerden: nemaer oock ten hooghsten strafbaer, als strijdich met de 

Hoogheyt van de Regeringe’, aldus de Declaratie.416  

In deze strenge formulering is de regent een boven de partijen staande ambtsdrager die zich 

uitsluitend moet laten leiden door zijn eigen geweten. Akkoorden sluiten buiten de vergadering 

van het landsbestuur om is verboden, omdat ‘die samentlijcke Leden hare vrije advisen, sonder 

deselve yemant anders te onderwerpen, alleene aen die Vergaderinghe moeten subjiceren’.417 

Ook bij de benoeming van een ‘hooftofficier van dese Provintie’ als Van Haersolte, aan 

wie de ‘administratie van de Justitie’ is opgedragen, moeten de leden van het landsbestuur in 

vrijheid oordelen. Juist bij een drostambt is dat nodig, omdat deze ambtsdrager ‘in sijn functie 

de Staten van Overyssel, jae de Souverain van Hemel en Aerde selfs (…) moet 

representeren’.418 Van een drost wordt namelijk gevraagd dat hij niet alleen oordeelt over 

‘particuliere questien die men gemeenelijck saecken van Jusititie noemt’, maar ook over 

kwesties ‘aen de welcke niet alleen het interest van d’eene of ofte andere particulier, maer de 

behoudenisse van de geheele Regeeringe van den Lande ten hooghsten gelegen is’.419 

Bij benoemingen van drosten is de grootste zorgvuldigheid vereist vanwege ‘de 

duysterheyt en diepheyt van ‘smenschen herte’. In een mens kunnen namelijk ‘onder schijn van 

deughden ende lofflijke qualiteyten seer groove ende pernitieuze fauten ende ondeughden 

verborgen liggen’.420 Vandaar dat het moeilijk is om de ‘vroomheyt ende capaciteyt’ van een 

kandidaat vooraf altijd goed in te schatten. Van de kandidaat wordt meestal aangenomen dat hij 

deze eigenschappen bezit, maar ook dan geldt dat ‘nae de regulen van de politijcque 

voorsichticheyt weynich mensen sonder fauten ende gebreecken’ zijn en dat velen achteraf 

gezien helemaal niet met ‘genoeghsame capaciteyt en vromicheyt’ begaafd blijken te zijn en 

het talent missen om over anderen te regeren en hoge ambten te bekleden.421 

Daarom is het nodig dat degenen die een kandidaat benoemen, ‘een ongepassioneert 

oordeel, een reyn hert, en bovenal van corruptien en vuylicheden een onbesmet gemoet 

bybrengen’. Om tot de verkiezing van een geschikte kandidaat te komen, ‘moet boven al 

geweert ende voorgekomen werden, dat de baetsucht onder den naem van vriendtschap, faveur 

ofte liberaliteyt, sich niet indringe’. Dat regenten in hun opdracht mislukken, komt meestal 

doordat zij zich door passies laten leiden, waarvan baatzucht, staatzucht en eerzucht de meest 

krachtige zijn. Met name baatzucht is volgens de Deventer regenten ‘een soo violente ende 

crachtige passie’ dat zij ‘niet als andere ondeughden versadight wert, maer ter contrarie metten 

ouderdom aenwast, ende wanneer alle andere menschelijcke krachten verminderen, 

voornamentlijck toeneemt ende vermeerdert’.422 

Niet voor niets wordt in de Bijbel het aannemen van giften en gaven beschouwd als een 

eigenschap van ‘boose ende godtloose Regenten’ en onkreukbaarheid als bewijs van het 

omgekeerde.423 Begeerte is namelijk de voedingsbodem van deze passies en om die te 

beheersen moeten ambtsdragers niet alleen zelf vrij zijn van deze ondeugd, maar ‘door hare 

goede opsicht ende getrouwe voorsorge oock anderen van die pernicieuse machinatien der 

                                                      
416 Declaratie 1654, K verso. 
417 Declaratie 1654, K verso. 
418 Declaratie 1654, I3 recto. 
419 Declaratie 1654, I recto. 
420 Declaratie 1654, H4 verso. 
421 Declaratie 1654, I recto. 
422 Declaratie 1654, I recto. 
423 Declaratie 1654, I verso. 
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giericheyt bevryden, ende dese dangereuse passie met een onversoenlijcken haet vervolghen 

ende een geduyrigen oorlogh aendoen’. 

 

Regeren in de praktijk 

In dit door de Deventer tekstschrijvers geschetste profiel is de ideale regent in feite 

gemodelleerd naar het voorbeeld van de rechtvaardige vorst die de rechten van zijn onderdanen 

handhaaft en beschermt: hij staat boven de partijen en laat zich leiden door de kardinale deugden 

rechtvaardigheid, voorzichtigheid, zelfbeheersing, moed en trouw. Onderbelicht in dit profiel 

blijft dat de regent niet alleen een rechtvaardige rechter is of een vader des vaderlands zo men 

wil, maar binnen de landsregering ook de belangenbehartiger van zijn stedelijke corporatie, in 

welke rol hij onmogelijk boven de partijen kan staan. 

Een concurrerend profiel stelde de Zwolse partij daar niet tegenover. Alleen Van 

Haersolte reageerde op dit Deventer profiel, omdat hij zich kennelijk aangesproken voelde. Het 

beeld dat zijn tegenstanders van de ideale regent schetsten, bestreed hij niet. Hij relativeerde 

het wel als een ideaal ‘wel schynelyck in de oogen van soodanige, dewelcke het bestuyren van 

Landen ende Republijcquen considereren in idea, ende in zijn volmaeckste ende schoonste 

forme en wesen’, maar waarvan volgens hem niemand op de wereld ooit een levend voorbeeld 

heeft gevonden. Daarom noemt hij de Deventer bezwaren tegen hem bespottelijk in de ogen 

van ‘soodaenige, dewelcke op de constitutie ende de practijcque van den tegenwoordigen tijdt 

ende Regeringe, insonderheydt van dese Provintie, ende andere benabuyrde Landen, reguardt 

hebben, ende daer nae dese saecke afmeten’.424 

Dat zijn benoeming door een ambtenruil tot stand is gekomen, ontkent hij niet, maar hij 

bestempelt deze transactie allesbehalve als onoorbaar. Hij biedt zelfs aan dat hij de giften en 

gaven die hij heeft beloofd om steun voor zijn benoeming te verwerven, bekend wil maken als 

de tegenpartij hetzelfde doet. Waarmee hij overigens niet gezegd wil hebben ‘dat ongeoorlofde 

saken’ gerechtvaardigd kunnen worden ‘door de allegatie van gelijcke ongeoorlofde saken in 

andere occasien by anderen gepractiseert’.425 Integendeel, hij blijft volhouden dat hij niets 

onbehoorlijks heeft gedaan gelet op ‘de practijcque van de Provintiale Regeeringe’. 

Daarmee komen volgens hem automatisch te vervallen alle ‘wijtloopige argumentatien, 

dewelcke de Heeren Declaranten op het onbewesene, ende noyt bewijsselicke praesuppoost van 

gepleeghde onbehoorlijckheyden, corruptien ende vuylicheyden’ hebben geformuleerd. Zij 

geven volgens hem een volkomen verkeerde voorstelling van het begrip faveur door ‘alle 

soorten van danckbaerheydt ende vergeldinge voor genoten ende te genieten faveuren’ aan te 

duiden met ‘met de odieuse naemen van corruptien ende vuylicheden’.426 

Volgens hem worden de Deventer regenten helemaal niet gedreven door rechtsgevoel en 

algemeen belang, zoals zij beweren, maar door ‘passien van jalousie en invidie’. Deze 

‘onchristelicke passien’, voortkomend uit ‘ambitie ende hoochmoet’ hebben de Deventer 

regenten volgens hem gemaakt tot ‘mede-gesellinnen van het geluck van den voornoemde heer 

Haersolte’. Dat wil zeggen tot ‘een baer-moeder van diverse machinatien ende grove excessen 
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tegen de Hoogheyt, het noodige respect, ende het soeverain gesach van de Staten van de 

Provintie, ende de publijcque ruste ende privilegien van de Lande in ’t ghemeyn’.427 

Volgens Van Haersolte is de Overijsselse partijstrijd in werkelijkheid helemaal geen strijd 

tussen recht en onrecht, zoals zijn tegenstanders beweren, maar tussen gunst en afgunst. Met 

citaten uit de klassieke oudheid, afgedrukt op de titelpagina’s van zijn pamfletten, probeert hij 

zijn publiek deze waarheid in te prenten. Hij begint zijn spreukenoorlog in zijn pamflet 

Antilogia met de spreuk Invidia Fortunae comes (afgunst is de metgezel van geluk).428 Zijn 

openingszet wordt door de Deventer advocaten in hun weerwoord beantwoord met een citaat 

van Plautus: Virtute ambire opportet, no favoribis. Sat habet favitorum semper, qui recte facit 

(We moeten proberen te slagen door deugden, niet door gunsten. Wie rechtvaardig handelt, zal 

genoeg begunstigers vinden).429 Daaraan voegen zij op de achterzijde van het titelblad een citaat 

van Seneca toe: O quantum caliginis mentibus humanis objicis, magna felicitas! (Hoezeer 

wordt de geest verduisterd door grote voorspoed). 

De tweede ronde in hun spreukenstrijd wordt door Van Haersolte in zijn pamflet Naerdere 

onscults Betuyginge geopend met het aan Claudianus ontleende citaat: Rabiem livoris acerbi 

nulla potest placare dies (Niets kan de razernij van de bijtende afgunst doen bedaren).430 Ook 

Van Haersolte vermeldt in het voorwerk van zijn pamflet nu een tweede citaat, en wel van 

Livius: Caeca invidia est, nec quicquam aliud scit, quam detrectare virtutes, corrumpere 

honores, & praemia eorum (Afgunst is blind, brengt deugdzame mensen in diskrediet en 

ontneemt ze hun beloning).431 De Deventer advocaten reageren daarop weer met een citaat van 

Plato: Summa injustitia, velle videri justum, si sis injustus (Het hoogste onrecht is om 

rechtvaardig te lijken wanneer je onrechtvaardig bent).432 

De citatenoorlog tussen de Deventer advocaten en Van Haersolte is een goed voorbeeld 

van wat er in het publieke debat gebeurt. Daarin vormt zich een repeterend patroon waarin het 

frame geleidelijk verandert van een strijd tussen corporaties over politieke rechten in een 

botsing tussen personen over elkaars ondeugden en passies zonder dat zij deze vijandbeelden 

met een logisch-argumentatieve bewijsvoering ondersteunen. Met positief of negatief geladen 

vocabulaires die teruggrijpen op gemeenschappelijke topen uit het onderliggende politieke en 

zedelijke denken, bouwen zij hun zelfbeelden en vijandbeelden op. 

 

Oppositionele vocabulaires 

De kern van deze positieve en negatieve vocabulaires bestaat in het Overijsselse corpus vooral 

uit melioratieve en pejoratieve bijvoeglijke naamwoorden die zijn geordend volgens hetzelfde 

topische tegendeel-principe dat wordt gebruikt in enthymematische redeneringen. In de 

pamfletten worden zij ingezet om op zichzelf neutrale zelfstandige naamwoorden positief of 

                                                      
427 Antilogia 1655, 1-2. 
428 Citaten behoren tot de intertekstuele figuren (zie Claes en Hulsens 2015, 50). Geplaatst op titelpagina van het pamflet 

bieden zij de lezer in feite een frame aan waarin hij wordt geacht de daarna volgende tekst te plaatsen. 
429 Bericht 1656. Het citaat is afkomstig uit Plautus’ blijspel Amphitruo. 
430 Naerdere onscults Betuyginge van den Wel Edel-Geboren ende Gestrenge Heere Rotger van Haersolte toe Haerst en 

Oosterveen, heer van Staveren 1656. 
431 Citaat is uit: Livius, Ab urbe condita, liber 38, cap. 49, 5. 
432 Waere Schult-Betuyginge aen de Ed: Mog: Heeren Staten der Provintie van Overyssel door E.E. Theodorum Berdenis 

Burgermeester ende Wilhelm Nylant der Rechten D.D. als haer Ed: Mog: Gevolmachtichde overgegeven 1656. Het citaat is 

ontleend aan: Plato apud Stobeam Serm.10. 
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negatief bij te kleuren in door de woordvoerder gewenste richting, of om een al positief of 

negatief gekleurd zelfstandig naamwoord nog meer accent te geven. 

Wat de deugden betreft gaat het vooral om bijvoeglijke naamwoorden als vroom, getrouw, 

rechtvaardig, moderaat, redelijk, vriendelijk, waarin zich de ambtgebonden deugden fides, 

fortitudo, justitia, temperantia, prudentia en caritas laten herkennen. Wat de passies betreft 

gaat het met name om staatzucht, baatzucht en eerzucht met de daarvan afgeleide clusters van 

negatief geladen bijvoeglijke naamwoorden. Retorisch gezien zijn de melioratieve bijvoeglijke 

naamwoorden te beschouwen als epitheta laudantia en de peioratieve als epitheta 

vituperantia.433 

Daarbij gaat het om woordcombinaties als ‘aequitabele en versachtende projecten’, 

‘herdtgrondelijcke genegentheijdt’, ‘recht en redenmatighe naerdere projecten’, ‘vriendelijck 

accommodatie, ‘indisputabele billickheydt’, ‘oprechte ende sincere intentien’, ‘affronteuse 

petitien’, ‘ongehoorde en vreemde restrictien’, ‘onverantwoordelijcke ongenegentheydt’, 

‘verkeert ende gepassioneert gemoet’, ‘ijdele woorden’, ‘opgesochte complementen’, 

‘ongehoorde attentaten ende oppositien’, ‘onwettelijke oppositie’, ‘verdorven ende verkeerde 

maximen’, ‘onbeveynsde oprechte genegentheydt’,’vreemde ende captieuse proceduren’, 

‘vrome en wel-meynende Regenten’, ‘bequame voorslagen’, ‘pernicieuse verwijderingen’ 

enzovoorts.434 

Bovengenoemde woordcombinaties zijn afkomstig van de Zwolse partij, maar in de 

pamfletten van de Deventer partij komen zij eveneens op grote schaal voor. In de Declaratie 

vinden wij combinaties als ‘sinistere artificien’, ‘vrome ende trouwe Regenten’, ‘goede ende 

salutaire concept-ordres’, ‘schadelijcke kuyperijen’, ‘periculeuse ontroeringen’, ‘pauselijcke 

vermetelheyt’, ‘sincere affectie’, ‘obstinate tegenwerckingen’, ‘vriendelijcke aanmaningen’, 

‘malitieuse uytstrooyingen’, ‘erdichte maeren’, ‘singuliere onbeschaemtheyt’, ‘behoorlijcke 

middelen van inductie en persuasie’, ‘onbehoorlijcke ende violente proceduren’ en ‘licentieuse 

menees’. 

Samen met de woordreeksen uit het vrijheid-eenheid-hoogheid frame vormen de deugd- 

en passie-vocabulaires de taal waarmee de partijen hun politieke conflict op een voor iedereen 

begrijpelijke en invoelbare manier onder woorden proberen te brengen. De onderliggende 

politieke en ethische paradigma’s worden gevormd door de gemeenschappelijke topen 

waarmee de strijdende partijen hun bewijsvoeringen een logisch-argumentatieve grondslag 

geven. Dat beide partijen dezelfde vocabulaires gebruiken, betekent dat zij over de inrichting 

van hun staat en samenleving niet fundamenteel van mening verschillen. 

Er is maar één pamflet in het corpus waar sprake is van een ander onderliggend staatkundig 

paradigma. Dat is in het pamflet Redenen en motiven uit november 1654 waarin de 

woordvoerder van de Deventer partij uitlegt waarom Holland in 1650 geen stadhouder meer 

wilde: de overval van Willem II op Amsterdam had volgens hem namelijk bewezen dat een 

prins-stadhouder die tevens legerleider was, een permanente bedreiging vormde voor het 

behoud van de staat, want ‘als dese Landschappen ofte Republijk haar Schip-vaart, daar de 

                                                      
433 Het gebruik van deze goedkeurende en afkeurende eptitheta past bij de taalhandelingen die in het genus demonstrativum 

worden aanbevolen. Zie verder: Braet 2007. 
434 Missive (12) 1655, passim; Declaratie 1654, passim. 
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Commercie ende de Negotie in bestaat, quijt of benomen was, wat was dit Landt? Was het niet 

genoegsaam verloren ende t’ondergebracht?’435 

In deze passage worden handel en scheepvaart genoemd als grondslag van de staat, een 

idee dat in 1662 ook door Pieter de la Court wordt geformuleerd in zijn Interest van Holland. 

De Deventer woordvoerder zet deze redenering over de staatsinrichting echter niet door, maar 

gebruikt het voorbeeld van Amsterdam alleen om aan te tonen dat het conflict over de positie 

van de stadhouder in het staatbestel op den duur kan leiden tot een burgeroorlog en dat het 

daarom onverstandig is dat de Zwolse partij de partijstrijd op scherp heeft gezet door in 1654 

een stadhouder te benoemen.436 

 

Het gevoelsargument 

Meer dan in een meningsverschil over het heersende staatsbestel zochten de woordvoerders de 

oorzaak van hun partijstrijd in de gebrekkigheid van de menselijke natuur, meer in het bijzonder 

in de passies waardoor de mens werd gedreven. Passies speelden in het publieke debat dan ook 

een grote rol: als argument en als stijlmiddel. Zoals eerder opgemerkt was het argumentatieve 

gebruik van pathos in de retorica toegestaan, wanneer de emotie relevant was in relatie tot de 

besproken kwestie en de woordvoerder aannemelijk kon maken waarom het publiek een 

bepaalde emotie moest voelen.437 

Dat is bijvoorbeeld het geval met de passies staatzucht, baatzucht en eerzucht die door de 

Deventer tekstschrijvers als drijfveer aan Van Haersolte worden toegeschreven. Van hem kan 

het publiek volgens hen terecht een afkeer voelen, omdat hij met dit gedrag voor iedereen in 

Overijssel een bedreiging vormt. Omgekeerd voert Van Haersolte de passie van de jaloezie aan 

om te verklaren waarom de Deventer regenten zich tegen hem hebben gekeerd en waarom het 

publiek een afkeer van hen zou moeten hebben. 

De Leidse hoogleraar Gerardus Vossius (1577-1649) noemde de passies vrees (voor de 

toekomst) en hoop (op de goede afloop), schaamte (als gevolg van een beschuldiging) en 

onbeschaamdheid (zich van een beschuldiging niets aantrekken) als voorbeelden van emoties 

die een woordvoerder in een publiek debat te berde kon brengen.438 Deze emoties kon de 

woordvoerder het best oproepen met voorbeelden waarin het kwaad dat de woordvoerder wil 

vermijden, zo concreet mogelijk wordt voorgesteld. Angst voor een herhaling van dat kwaad 

wordt dan gebruikt als argument om het publiek ervan te overtuigen dat men dit kwaad in de 

toekomst beter kan vermijden. 

Behalve als argument kan pathos ook als stijlmiddel worden gebruikt, waarbij tropen, 

figuren en genres worden ingezet om emoties bij het publiek op te wekken. Daarbij gaat het om 

literaire transformaties die door de woordvoerder op alle linguïstische niveaus kunnen worden 

gebruikt om de argumentatieve boodschap te verrijken zodat de overtuigingskracht wordt 

gemaximaliseerd. Een voorbeeld van een dergelijke transformatie op narratief niveau is de serie 

van de Vrome Patriot. 

In het Overijsselse corpus wordt het gebruik van pathos in de periode 1654-1657 bepaald 

door de aard van de gekozen publieke gesprekssituatie. Bepalende factor daarbij is of het 
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pamflet op naam of anoniem is uitgegeven. Gevoel als argument en gevoel als stijlmiddel 

komen in beide situaties voor, maar toch het meest in de anonieme pamfletten. 

In de ondertekende (deliberatieve) pamfletten lijken de partijen zich het meest gebonden 

te weten aan een logisch-argumentatieve bewijsvoering, omdat zij van hun lezers ook een 

redelijk oordeel over het door hen gepresenteerde standpunt vragen. Het gevoelsargument is in 

deze teksten ondergeschikt aan het redelijke argument, omdat de schrijver anders het risico 

loopt zijn geloofwaardigheid te verliezen. In anonieme pamfletten is de verhouding omgekeerd 

en krijgen het gevoelsargument en de gevoelsopwekkende stijlmiddelen ruim baan. 

 

Beredeneerde gevoelens 

Het verschil in het gebruik van pathos laat zich goed illustreren aan de hand van de angst-toop 

van de burgeroorlog. Het is een pathos-argument dat in het corpus vaak wordt gebruikt. De 

ondergangstoop wordt door de Zwolse partij als argument naar voren gebracht in de brief van 

21 oktober 1654 waarin de tegenstanders worden uitgenodigd om met de bemiddelingspoging 

van de zojuist benoemde stadhouder akkoord te gaan. In de brief wordt de angst voor de 

teloorgang van de staat al in de eerste zin als argument genoemd met een verwijzing naar een 

gezaghebbende bron (‘alle ervarene Politijcquen’).439 

De brief opent met de plechtige verklaring dat de Zwolse regenten ‘de droevighe voort-

spruytselen van de opgheresen on-eenigheydt’ dagelijks ondervinden, niet alleen in de vorm 

van ‘verwijderinghe van Gemoederen, tusschen te samen ghevlochten, en niet gescheyden 

konnen wordende Vrunden, ja mede Leden van een Lichaem’, maar ook in ‘het vergaen van de 

Ziel ende Hert-Ader van de Regeringh, den Staet van Onse finantien, aen wiens maintenu of 

confusie, hangt de vast-houdinghe of vernietinghe van alle Republijcquen’.440 In de brief wordt 

de angst voor de ondergang van de staat gebruikt om onderhandelingen af te dwingen. 

Ook in hun contacten met de bondgenoten zinspelen de strijdende partijen herhaaldelijk 

op het gevaar van een burgeroorlog. Zo gebruiken de Zwolse regenten de dreigende ondergang 

van de staat om Holland aan hun kant te krijgen, wanneer zij tijdens hun bezoek aan de Staten 

van Holland de hoop uitspreken dat ‘U Ed: Gr: Mog: ende alle goede Patriotten, alle degene die 

sulcke scheuringen ende onlusten, als wy in Over-Yssel hebben, aensteecken ende fomenteeren, 

met alle vigeur willen tegens gaen, opdat de liefde ende vertrouwen tusschen de Regenten van 

binnen, ende de reputatie van de Staet van buyten niet t’eenemael verloren gae; ende alsoo onse 

secrete Vyanden, die desen Staet haer vorige geluck zegen ende prosperiteyt benyden, moet 

ende courage gegeven worde, om tot ruine van deselve yets te machineren ende attenteren’.441 

De Deventer tekstschrijvers gebruiken het schrikbeeld van de burgeroorlog in het anonieme 

pamflet Redenen ende motiven. Daarin wordt de angst voor tweespalt gebruikt als argument om 

te onderbouwen waarom de Zwolse partij beter geen stadhouder kan aanstellen. Geheel volgens 

de instructies van Vossius worden de afschuwelijke gevolgen van een burgeroorlog in detail 

beschreven. Tweedracht is ‘een bedervelik ende verslindende vyer van Landen, Steden ende 

Menschen, ende een moeder van haat, nijdt, wraak ende partyschap’, aldus de Deventer 

woordvoerder.  
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Het is een allesverslindend vuur dat een ‘duyvelschen oorlog, bedrog, magere moordt ende 

geweldt’ met zich meebrengt. Want een oorlog gaat gepaard gaat met ‘Maagdeschendery, ende 

alderhande onkuyscheydt’ en ‘honger, dorst, pest ende dieren nijdt’. Daardoor worden ‘de 

Landen verwoest, de Steden uytgeput, ende tot mols-hoopen, ja tot een woestijne der wilde 

beesten gemaakt’. Zodat men wel kan zeggen ‘dat uit de hel niets ergers kan voortkomen dan 

‘dat gruwelik Landt-gedrocht’.442 

In dit anonieme pamflet overheerst de pathetische schildering van de gevolgen van een 

politieke twist. Toch ontbreekt ook hier de logisch-argumentatieve bewijsvoering niet. De 

pathetische schildering wordt omlijst met voorbeelden van politieke conflicten, zoals de 

Engelse burgeroorlog, de Bestandstwisten, de overval op Amsterdam en de Akte van Seclusie. 

Deze paradigmatische bewijsvoering wordt afgerond met de apodictische verklaring dat 

iedereen ‘die met een natuerlik verstant begaaft is’ weet ‘dat wanneer de eene ofte andere 

Provintie, van wat voor een Republijk dat de selvige ook mochte geweest zijn, komt af te 

scheuren, dat alsdan hare geheele ruine ende ondergang daar door geboren is geweest’.443 

Daarmee heeft de tekstschrijver een endoxon geformuleerd waarvan de normatieve of logische 

geldingskracht sterk genoeg is om door een grote groep mensen als waarheid te worden 

aanvaard. 

In alle hierboven genoemde retorische bewijsvoeringen wordt de angst voor een 

burgeroorlog in feite gebruikt als argument ter ondersteuning van de redenering dat de 

tweedracht in Overijssel ongewenst is, omdat deze leidt tot de ondergang van de staat. Deze 

enthymematische redenering is gebaseerd op de endoxa ‘tweedracht leidt tot burgeroorlog’ en 

‘burgeroorlog leidt tot ondergang van de staat’. De beide endoxa worden geconstrueerd met 

behulp van een paradigmatische bewijsvoering waarbij concrete voorbeelden van staatkundige 

troebelen uit het recente verleden als argument worden aangevoerd. 

De argumentatieve status van deze angst-toop klinkt ook door in veel gebruikte bijvoeglijke 

naamwoorden als ‘obstinaat’, ‘licentieus, ‘seditieus’ en ‘opiniatelijck’, en zelfstandige 

naamwoorden als ‘woelingen’, ‘hardicheydt’, ‘dissentie’, ‘vilipendie’ en ‘oppositie’. Woorden 

die op hun eigen manier allemaal een connotatie hebben die naar opstand, conflict en oorlog 

verwijst, en behoren tot het standaard-vocabulaire dat de Deventer en Zwolse tekstschrijvers 

gebruiken. Retorisch gezien kan men deze hyperbolen zeker beschouwen als pathetische 

overtuigingsmiddelen, maar daarnaast hebben ze wel degelijk ook een argumentatieve waarde. 

 

Stijlgebonden gevoelens: syntactische en pragmatische figuren  

Ondanks de grenzen die het deliberatieve genre aan het gebruik van pathos stelt, weten met 

name de Deventer tekstschrijvers dit overtuigingsmiddel in hun deducties toch effectief toe te 

passen door een geraffineerd gebruik van syntactische, pragmatische en narratieve figuren. De 

Declaratie, hun belangrijkste deliberatieve tekst, bevat daarvan een aantal overtuigende 

voorbeelden. De Declaratie is geschreven als een deductie opgesteld door een anonieme 

vertelinstantie. Alle handelende personen uit de partijstrijd worden opgevoerd in de derde 

persoon en de indirecte rede, ook de Deventer partij die de afzender is van het pamflet. 

                                                      
442 Redenen ende motiven (2), A2 verso. 
443 Apodixis is een ‘staving van een bewering door een verwijzing naar wat iedereen weet of ervaren heeft’. Zie: Claes, 

Hulsens 2015, 38. 
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Geheel onverwachts wordt deze vertelsituatie halverwege de tekst tijdelijk opgeheven en 

neemt een wij-personage de vertellersrol in de directe rede over. Dat gebeurt op de plaats waar 

de Zwolse beschuldiging aan de orde komt dat de Deventer partij ‘de eere ende reputatie der 

Steden Campen en Swolle’ zou hebben aangetast.444 Uit de context blijkt dat het wij-personage 

de Deventer Staten zelf zijn die zich in de pluralis majestatis rechtstreeks tot het publiek richten 

(allocutio) in een anderhalve pagina lange toespraak waarin zeven retorische vragen 

(eperotesis) op de lezer worden afgevuurd die allemaal op dezelfde manier beginnen 

(anafoor).445 

De eerste vragen moeten het publiek tot een bevestigend antwoord verleiden. Wij, de 

Deventer partij, zijn niet de schuld van het conflict, zo houden de tekstschrijvers het publiek 

voor, want ‘hebben wy niet (..) alle bedenckelijcke redenen ende argumenten bygebracht, om 

de Heeren vande Magistraet van Campen ende Swolle van dit haer onwettelijck ende 

schadelijck voornemen te diverteren?’ Vragen met een gesuggereerd positief antwoord worden 

gevolgd door vragen met een voorgeprogrammeerd ontkennend antwoord: ‘Zyn wy de gene, 

die de stemmen van over een derdendeel vande Ridderschap aende Steden van Campen ende 

Swolle (..) niet anders als Coopmans waere, tot sonderlinge vilipendie hebben belooft te 

leveren?’ 

Om het pathetisch effect van deze sleutelpassage te versterken, laten de Deventer 

tekstschrijvers op deze eperotesis een tegenbeschuldiging (antanagoge) volgen. Niet wij, de 

Deventer Staten, maar Van Haersolte en zijn aanhangers zijn het ‘ende anders gene, die de 

Heeren van de Regeeringe der Steden Campen ende Swolle (…), jae de geheele Regeringe 

vande Provintie van Overyssel door invoeringe ende hanthavinge van soodanige proceduren, 

die uyt alle welgestelde Republijcquen behooren gebannen te zijn, ten toone stellen, ende voor 

alle de werelt publijcquelijck schavotteren’. 

De allocutio wordt afgesloten met opnieuw een retorisch vraag. ‘Of derven dese personen 

sustineren’, dagen de schrijvers hun tegenstanders uit, ‘dat d’eere der gemelte steden bestaet in 

defensie van schadelijcke kuyperyen, de reputatie in de verdediginge van vuylicheden, 

d’authoriteyt in de maintenu van ongeoorloofde verbintenissen, ende de protectie van 

beschuldigde ende suspecte persoonen?’ Waarna de passage eindigt met exclamatio: ‘Laat doch 

geen goede zielen aenhooren soodanighe discourssen, die meer weerdich zijn uyt den mont van 

losse ende gedebaucheerde jeugt, als van bedaerde en verstandige Regenten te komen’. 

Het recept van de eperotesis in combinatie met de anafoor en de allocutio wordt in de 

Declaratie later herhaald, wanneer de schrijvers de Deventer regenten opnieuw sprekend in de 

eerste persoon meervoud opvoeren, zich afvragende ‘met wat aengesicht wy hier naemaels van 

anderen souden konnen eyschen, omme een wet heylichlijck ende oprechtelijck te onderhouden 

(…) dewelcke wy (…) met onse eygene woorden geprobeert, ende met onse actien g’improbeert 

souden hebben’.446 Waarna zij aan hun tegenstanders de vraag stellen of zij eigenlijk wel 

beseffen dat zij het drostambt Twente op slinkse wijze hebben ontnomen aan geschikte 

kandidaten uit Twente die daarop minstens evenveel aanspraak kunnen maken. 

                                                      
444 Declaratie 1654, M recto. 
445 De anafoor is een syntactische figuur: het nadrukkelijk herhalen van een of meer woorden aan het begin van 

opeenvolgende delen van een tekst. De eperotesis is een herhaalde retorische vraag en geldt ook als een syntactische figuur. 

De allocutio is een pragmatische figuur waarbij de spreker zich rechtstreeks tot het publiek wendt. Zie: Claes, Hulsens 2015. 
446 Declaratie 1654, M3 recto 
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Ook hier is de opgeworpen vraag de opmaat naar de daaropvolgende ontkenning. 

Natuurlijk hebben hun tegenstanders zich dat niet gerealiseerd, is de boodschap die de Deventer 

tekstschrijvers het publiek inprenten. Integendeel, de tegenpartij is dag en nacht bezig geweest 

met het tegenovergestelde, namelijk ‘om meerder macht, credijt ende authoriteyt aen sich te 

trecken’ en ‘hare goede en getrouwe ingesetenen ende onderdanen’ toe te vertrouwen aan Van 

Haersolte, een man die publiekelijk wordt beschuldigd van ‘vele maliversatien, excessen, ende 

andere enorme ende atroce delicten’. 

De combinatie van eperotesis en anafoor (maar nu zonder allocutio) komt later in de tekst 

nog twee keer voor. De eerste keer nadat de Deventer tekstschrijvers met afschuw hebben 

geconstateerd dat hun tegenstanders kennelijk liever een scheuring in de regering wilden 

veroorzaken dan afzien van hun onwettige ambtenruil. Om zich vervolgens hardop af te vragen 

hoe deze mensen nog durven te beweren de Staten van Overijssel te hard tegen hen zijn 

opgetreden, en andere retorische vragen van gelijke strekking, die alle tot doel hebben de 

deugdzaamheid van de Deventer regenten te plaatsen tegenover de zedeloosheid van de 

tegenpartij.447 

In de peroratie, volgens de regels van de retorica de ideale plaats om een beroep te doen op 

de emoties van het publiek, brengen de tekstschrijvers de deugdzaamheid van de Deventer 

regenten voor de tweede keer over het voetlicht in een nieuwe retorische vragenreeks.448 

Hebben de Deventer regenten zich niet vanaf het begin redelijk opgesteld, is de vraag die het 

publiek wordt voorgehouden. Hebben zij niet alle omstreden kwesties ‘tot dese uyre toe 

getraineert ende opgeschoven, om de rechte beschapentheyt van dese onbehoorlycke 

proceduyren publijcquelijc bekent te maken, op hope, dat d’afgewekene Leden, door verloop 

van tijt, eenmael tot kennisse mochten komen?’ 

Daarna volgt een opsomming (enumeratio) van wat men de tegenpartij verwijt. Wat hebben 

de Deventer regenten van hun opponenten anders gezien dan ‘het loopen, kuypen ende koopen 

van eenige weynige, het vernieuwen van hare comploicten, het verbreken van goede wetten 

ende coustumen, het secluderen van Leden, het afwijcken van de wettige Vergaderinge, het 

leggen van onwettige, het schrijven van injurieuse brieven aan haer Hog: Mog:, het maken van 

Provincie in Provincie, ende Regeringe in Regeringe, het misbruyken van het zegel, naem ende 

authoriteyt van de Staten tegens deselve, het tenteren om de Leden van de wettige Vergaderinge 

door dreygementen van seclusie ende beloften van advancement, aen hare zijde te trecken, het 

debaucheren van ’s Landts militie, het dreygen met feytelijckheden ende extremiteyten, het 

saeyen van disputen uyt disputen, ende het multipliceren van d’oorsaken van dissentien ende 

oneenicheyden?’ 

Door de hierboven beschreven combinatie van syntactische, lexicale en pragmatische 

stijlfiguren beogen de Deventer tekstschrijvers om aan de redelijke argumentatie in hun 

Declaratie een emotionele lading toe te voegen die het publiek moet verleiden om de 

verontwaardiging van de Deventer regenten over het gedrag van de tegenpartij te delen. De 

argumentatieve kern van de Declaratie blijft niettemin een logische bewijsvoering op basis van 

de eerdergenoemde gemeenschappelijke topen. 

 

                                                      
447 Declaratie 1654, K3 verso. 
448 Declaratie 1654, R recto. 



137 

 

Stijlgebonden gevoelens: narratieve figuren  

Van een andere orde zijn de pathetische figuren en tropen die de Deventer tekstschrijvers 

toepassen in hun anonieme pamfletten. De narratieve figuur is daarvan de belangrijkste: door 

de publieke gesprekssituatie te fictionaliseren, verschaffen de tekstschrijvers zich de 

mogelijkheid om vertelsituaties te creëren met nieuwe personale perspectieven. Zo bieden de 

eerder besproken brieven van de anonieme burgers-schutters uit Kampen en Deventer de 

mogelijkheid om het conflict te presenteren vanuit het perspectief van de inwoners van deze 

steden, zodat deze zich beter met de denkwijze van hun stadsbesturen kunnen 

vereenzelvigen.449 

In het gedicht O curvae interras Animae introduceren de Deventer tekstschrijvers onder 

het pseudoniem Rivonetto een onbekende dichter als woordvoerder die de mogelijkheid oppert 

dat de burgers van Kampen en Zwolle weleens niet goed bij hun hoofd zouden kunnen zijn, 

omdat zij op zoek zijn naar een hoofd (lees: stadhouder). Nu zij dat hoofd hebben gevonden, zo 

luidt de waarschuwing van de dichter, moeten zij oppassen dat het hoofd niet te zwaar wordt, 

omdat het lichaam (lees: de staat) deze last anders niet kan dragen. Hoe dan ook moeten zij niet 

zonder hart naar de vergadering komen, anders helpt hoofd noch staart, is zijn sarcastische 

boodschap.450 De tekst luidt: 

 

Is Zwol en Campen sot, dat wert nu wel gelooft, 

Waer heeftmen wijsheyt oyt gevonden sonder hooft? 

En dat ontbrack haer noch, en eerse dat bestelden, 

Wie sou doch sulke luy' voor wijse derven schelden? 

Maer nu soo zijnse klaer, nu sit het hooft daer op, 

Is't lijf maer niet te swak, voor sulken swaren kop, 

Dat salmen nu wel sien: En brengt haer dat geen hart aen, 

En ander sinnen weer, zoo helpter hooft noch start aen; 

Dies Zwol en Campen sal u werk nu zijn gelooft, 

So stelt u beter in, en komt niet sonder hooft. 

 

De metafoor van het menselijk lichaam die verwijst naar het politieke lichaam van de staat, 

komt in de vroegmoderne literatuur veel voor en wordt onder meer gebruikt om het concept 

van de staat onder eenhoofdige leiding als het meest natuurlijke te promoten. Ziekte past in 

dezelfde metafoor als verwijzing naar handelingen die de gezondheid van de staat aantasten.451 

De Deventer tekstschrijvers maken in het bovengenoemde puntdicht gebruik van deze 

metafoor om aan te tonen dat de voorstanders van een eenhoofdig staatsgezag niet goed bij hun 

hoofd zijn. De titel van het gedicht O curvae interras Animae is een intertekstuele figuur die 

verwijst naar een spreuk van de Latijnse satirendichter Persius: O curvae in terris animae et 

caelestium inanes.452 Daarin wordt de dwaze mensensoort beklaagd die zich niet bekommert 

om het hogere, maar zich alleen druk maakt om het aardse. In de context van de partijstrijd 

verwijst de spreuk naar de Zwolse partij die alleen het eigen belang najaagt. 

                                                      
449 Zie hoofdstuk 4.2.2. 
450 O curvae interras Animae 1654. 
451 Helmer Helmers, ‘Illness as Metaphor: The Sick Body Politic and its Cures’, in: Jaap Grave, Rick Honings, Bettine Noak 

(eds.), Illness and Literature in the Low Countries, Göttingen 2016, 97-120. 
452 Letterlijk: o zielen, naar de aarde gebogen en blind voor het hemelse. 
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De woordvoerder in dit puntdicht heeft geen duidelijke identiteit anders dan die van dichter. 

Kennelijk is dat ook de bedoeling en moet het publiek de identiteit van de schrijver raden, 

getuige het plagende postscriptum ‘Hoe heet de man? Ick weet niet’. De dichter geeft wel een 

aanwijzing over zijn identiteit. ‘Rivonetto Excudit’ is de cryptische tekst die hij als een fecit-

signatuur onder het gedicht heeft geplaatst, in het midden latend of Rivonetto de schuilnaam 

van de drukker of de dichter is.453 

Rivonetto is een verkleinwoord van Rivo en kan een verwijzing zijn naar het pseudoniem 

Galeacco de Rivo Ursino, schrijver van een bekend pamflet uit 1651 over de opvolging van 

stadhouder Willem II.454 Dat wil niet zeggen dat deze Rivo Ursino ook werkelijk de auteur van 

het puntdicht is. Met de verwijzing naar deze anonieme staatsrechtgeleerde lijkt de auteur zijn 

gedicht spottenderwijs als een miniatuur-bijdrage aan het debat over het stadhouderschap te 

presenteren. Op die zelfspot wijst ook de datum onder het gedicht: 11 november. Dat is het 

feest van Sint-Maarten, de dag waarop traditioneel het carnaval begon, het feest van de zotten. 

Als de hierboven genoemde veronderstellingen kloppen, zal het spel met de auteursnaam 

De Rivo Ursino vooral als een raadseltje voor ingewijden zijn bedoeld. Hoe dan ook bewijst 

het gedicht welk arsenaal aan overtuigingsmiddelen de Deventer tekstschrijvers in de strijd 

wierpen om het gedachtengoed van hun partij te populariseren. In de eerste crisis wordt de 

dichtvorm nog spaarzaam gebruikt (alleen het bovengenoemde gedicht), maar na 1668 op 

grotere schaal in allerhande spotliedjes en klaagzangen. 

 

Een nieuw familiewapen 

Het dialoogpamflet in drama-vorm zoals uitgewerkt de serie van de Vrome Patriot is een ander 

literair genre waarmee de politieke strijd in het Overijsselse corpus wordt geëmotionaliseerd. 

Alleen al het gekozen narratief van een rechtszaak in serievorm criminaliseert de omstreden 

Rutger van Haersolte: nog voordat hij is veroordeeld, wordt hij geïntroduceerd als een verdachte 

voor wie alleen de apostel Judas bereid wordt gevonden een ontlastende verklaring af te leggen. 

 Vanaf de aanklacht van de Vrome Patriot, via de dagvaarding van rechter Vrederijck, de 

pleitnota van verdediger Roeyer en het verslag van de rolzitting door griffier Justus Patricius, 

werkt de serie toe naar het dialoogpamflet Terminus Decisorius waarin het toneel verandert in 

een rechtszaal. Daarin wordt met behulp van de stijlfiguren anatopisme en anachronisme een 

theatrale enscenering uitgebeeld met een uit verschillende landen en tijden afkomstig 

gezelschap van personen die naar Overijssel zijn afgereisd om aan rechter Vrederijck advies uit 

te brengen over de aanklacht tegen Rutger van Haersolte.  

Al ontbreken in de bijdragen van de diverse sprekers de logische bewijsvoeringen niet, 

retorisch gezien moet de Vrome Patriot-serie met al haar sprekende getuigen worden getypeerd 

als een breed opgezette pathetische aanval op Rutger van Haersolte. De verdachte wordt 

voorgesteld als spin in een web van meelopers die zich met geld en jenever door hem hebben 

                                                      
453 De werkwoordvorm verwijst naar het Latijnse werkwoord ‘excudere’ dat zowel ‘graveren’ als ‘drukken’ kan betekenen. 
454 De naam Galeacco de Rivo Ursino wordt ook genoemd in: G.O. van de Klashorst, ‘Metten schijn van monarchie 

getempert. De verdediging van het stadhouderschap in de partijliteratuur, 1650-1686’, in: H.W. Blom en I.W. Wildenberg 

(ed.), Pieter de la Court in zijn tijd. Aspecten van een veelzijdig publicist (1618-1685), Amsterdam/Maarssen 1986, 93-136. 

In voetnoot 12 verwijst Van de Klashorst naar een pamflet van Galeacco de Rivo Ursino uit 1651 (Grondigh Bericht nopende 

den Interest van desen Staet) en naar een pamflet uit 1649 (Vindiciae Pro Capite Regis Angliae Contra Rebelles Parricidas) 

op naam van een zekere Guillaume Ursino de Rivo. Mogelijk gaat het om dezelfde persoon. Onbekend is wie achter deze 

naam schuilgaat. 
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laten omkopen. Al hebben de negatieve opinies en emoties de overhand, door de spottende 

ondertoon kan de serie zeker niet alleen als een haat-pamflet worden getypeerd.  

Meer dan van blinde woede en wraakzucht getuigen de verklaringen van de meeste 

sprekers van morele verontwaardiging. Het bepalen van de strafmaat laten zij aan de rechter 

over. Met uitzondering van de apostelen Jacobus en Johannes en de advocaat van de Deventer 

partij. Deze zijn van mening dat Van Haersolte moet worden opgehangen. ‘A gros Larron, 

grosse corde’, zoals de advocaat van Deventer adviseert. Ofwel: een grote dief verdient een dik 

touw. 

De apostel Judas is de enige ontlastende getuige. Ook hij kan zijn collega-rentmeester Van 

Haersolte niet meer redden, verklaart hij, maar hij wil liever niet dat hij wordt opgehangen. Niet 

uit medelijden, wat in zijn geval een voor de hand liggend motief zou zijn, maar omdat 

‘Rentmeesters van onse soorte, so (zijn) gemest, dat sy met de koorde geperst werdende, seer 

lichtelijck bersten’. Judas lijkt het daarom beter dat Rutger ‘sijne beurs als ingewandt’ uitstort, 

want ‘misschien mocht hy noch t’eenigher tijt, sijn begeerlijckheyt afleggende, tot beterschap 

moghen geraken, en door soodane rupture, de schamele Gemeente werden gesoulangeert’. 

De reacties van het aanwezige publiek 

zijn gemengd en variëren van doodstraf 

(door ophanging) tot lijfstraf (neus 

afhakken, duimschroeven aanzetten) en 

geldstraf (het gestolen goed viervoudig 

terug betalen). Een van de sprekers wil 

over de zaak het liefst een komedie 

geschreven zien en deze door rederijkers 

laten opvoeren ‘tot zijn heerlijcker 

gedachtenisse’.455  

Hoewel ‘extra-ordinaire misvallen 

extra-ordinaire straffen meriteren’, aldus 

rechter Vrederijck, laat hij in zijn vonnis 

genade boven geweld gelden en 

veroordeelt hij de verdachte tot 

ontzetting uit zijn ambt, ontneming van 

zijn adellijke titels en een geldstraf. 

Verder moet hij voor straf op de markten 

in Deventer, Kampen en Zwolle drie uur 

lang op een roggestapel tentoongesteld 

worden, ingenaaid in een ezelshuid met 

ezelsoren op zijn hoofd en om zijn hals een geldbeurs, aan zijn rechterzijde een fles wijn en 

‘kuypers of wijn-fralateurs stop-mes’.456 

                                                      
455 Deventer had voorzover bekend geen rederijkerskamer (zie: Van Dixhoorn 2009, 40). De schrijver verwijst hier naar de 

maatschappijkritische functie die het straattheater van de rederijkers in de laatmiddeleeuwse stad had (zie: Pleij 2007). In de 

zeventiende eeuw verplaatste het toneel zich naar de schouwburgzaal en werd de klassieke tragedie vaak gebruikt als literaire 

vorm om (meestal in bedekte termen) kritiek op samenleving en politiek te leveren (zie: Porteman, Smits-Veldt 2008). 
456 Een ‘wijn-fralateurs stop-mes’ is een mes waarmee een fralateur (beambte die wijn controleert) stoppen uit wijnvaten 

verwijdert. 
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Verder moet de veroordeelde in plaats van zijn familiewapen een nieuw wapenschild gaan 

voeren als ‘een teken van nederigheydt’. Midden op het wapenschild moet een spin worden 

afgebeeld en daaromheen drie klompen. De spin stelt de veroordeelde zelf voor, de klompen 

zijn meelopers. Boven het wapen komt in plaats van het traditionele helmteken een afbeelding 

van een roede met daarnaast een stokbeurs en een jeneverkruik, afgewerkt met twee ezelsoren, 

de middelen waarmee hij zijn aanhangers in het gareel hield. Een getekend ontwerp van het 

nieuwe wapen staat afgedrukt op de titelpagina. 

 

De verdediger die aanklager wordt 

Geraffineerd van opzet uit een oogpunt van pathos-gebruik is het pamflet Defensions-Schrift 

uit de Vrome Patriot-serie die op naam is gesteld van de Zwolse burgemeester Willem Roeyer. 

In werkelijkheid had deze met de uitgave niets te maken en was de tekst van de Deventer 

spindoctors afkomstig.457  

 Defensions-Schrift is opgezet als een 

lofrede op Van Haersolte in de vorm van een 

breed uitgewerkte antiparastase, een 

stijlfiguur waarin zijn slechte 

eigenschappen als prijzenswaardig worden 

voorgesteld, waardoor het omgekeerde 

effect wordt bereikt. Deze kwalijke 

eigenschappen worden door de raadsman zo 

uitbundig aangeprezen dat de rechter (en 

ook de lezer) de aanklacht van de Vrome 

Patriot niet eens meer nodig heeft om tot een 

veroordeling te komen.  

Het satirische karakter van het pamflet 

wordt benadrukt door de afbeelding op de 

titelpagina: een wapenschild met een 

diagonale baan waarop onder elkaar drie 

hertenkoppen staan.458 Ingewijden zullen 

daarin ongetwijfeld de drie Zwolse 

wapenbroeders hebben herkend: Van 

Haersolte, Van Langen (burgemeester te Kampen) en Vriese (burgemeester te Zwolle), het 

driemanschap dat in een herberg voorafgaand aan de landdag de regeringsfuncties onder elkaar 

verdeelde. Zoals zij in een latere aflevering (Terminus Decisorius) ongetwijfeld de 

woordspeling hebben herkend op de familienamen van deze burgemeesters, wanneer iemand 

uit het publiek opmerkt: ‘Hy (lees: Van Haersolte) heeft hier (lees: in Zwolle) door Vrese het 

gantsche Stadthuys in, en te Campen al Lange mede’.459 

                                                      
457 Het stadsbestuur van Zwolle liet de uitgave in beslag nemen en stelde burgers die inlichtingen konden geven over de 

identiteit van de makers, een beloning van driehonderd gulden in het vooruitzicht. Zie: Streng 1997, 350. 
458 J. van Lennep, J. ter Gouw, De uithangtekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, deel 2, Amsterdam 

1868, 328. Het hert was in de zeventiende eeuw een veelvoorkomende diersoort op uithangborden van huizen en 

bedrijfspanden. Aan de gevels van herbergen waren schilden met een of meer dorstige en drinkende herten populair. Het 

motief van het drinkend hert komt uit de wereld van de jacht en stelt een hert voor dat ontsnapt aan de jager en zijn dorst lest 

in een beek. 
459 Terminus Decisorius 1655, 15. 
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Defensions-Schrift begint ogenschijnlijk als een gewone pleitrede, met een 

tegenbeschuldiging waarin de raadsman de afgunst van de Deventer regenten als contraframe 

opvoert: ‘Welvaert baert nijdt, seydt het oude spreeckwoordt: en dat het selve waerachtigh is, 

sulcks wijst en leert ons die dagelijcksche experientie’. De familie Van Haersolte is daarvan 

volgens de raadsman het levende voorbeeld.460 Dat de pleitrede een dubbele bodem heeft, blijkt 

wanneer de raadsman vervolgens de stelling poneert dat Rutger van Haersoltes kwaliteiten zo 

voortreffelijk zijn dat hij eigenlijk ‘met eenparigheyt van toestemmen & cum applausu’ tot drost 

van Twente had moeten worden benoemd. 

In de daarna volgende pseudo-lofrede benadrukt de raadsman dat zijn cliënt zijn positie 

inderdaad aan zijn familienetwerk te danken heeft. Maar, luidt zijn retorische vraag, kan Van 

Haersolte er iets aan doen ‘dat soodanighe machtighe vrienden hem soo animeuselijck ende 

asseurant sochten te promoveren’? Daarbij diende de rechter volgens Roeyer in aanmerking te 

nemen dat ‘de lex ambitus al voor langhe tijden bij ons is geabrogeert, ofte de kracht van dien 

vernietigt. Zijnde ’t selve in dese Provintie soo manifest, dat onnoodigh is sulcks te 

bewijsen’.461 

Daarvan kan Roeyer uit eigen ervaring getuigen, legt hij de rechter uit, ‘aengesien ick noyt 

tot mijne tegenwoordighe trap van digniteyt ende aensien soude wesen gepromoveert, ’t en 

ware ick deselve middelen ende wegen ghebruyct, die yverige genegentheyt van den Heere 

desen mijnen Cliente ende andere goede vrienden daer toe ge-employeert hadde’.462 Daarmee 

is de toon gezet en probeert de advocaat, gebruikmakend van een argumentum ex contrario, 

zelfs aannemelijk te maken dat het ‘soo heel absurd noch ongehoort niet (is), dat verscheyden 

regeeringhen door eenige weynighe bestiert werden: gelettet, dat doch de directie by yemant 

wesen moet’. 

Aan het einde van zijn pleidooi laat Roeijer de rechter weten dat Van Haersolte zich 

uiteraard bij een voor hem gunstige uitspraak zeer verplicht zal voelen, ‘sulcks dat ’t gene u 

Weled. voor hem ofte den sijnen hier namaels sullen solliciteren, door mijn entremise 

onfeylbaerlijck sullen obtineren, ja, sal u Weled. alleenlijck mogen eyschen, waer inne deselve 

contentement soude scheppen, en het sal werden gegeven’. 463 

Het retorisch procedé van Defensions-Schrift is een als lofrede ingeklede aanval op de 

persoon Van Haersolte, waarmee de Deventer tekstschrijvers de woede van het publiek 

proberen op te wekken over diens twijfelachtige integriteit. Hoe pathetisch de bewijsvoering 

ook is ingekleed, het narratief blijft wel rusten op premissen over ongewenst regentengedrag 

die als algemeen aanvaarde opvattingen (endoxa) worden gepresenteerd. 

 

Stotteraars en roofvogels 

In het pamflet Terminus Decisorius voeren de Deventer tekstschrijvers hun pathetische 

bewijsvoering tot in het absurde door, wanneer zij naast de (werkelijk bestaande) Zwolse 

burgemeester Roeyer als tweede verdediger de (werkelijk bestaande) Zwolse advocaat Van Rijn 

ten tonele voeren en hem introduceren als een stotterende idioot die pocht dat hij met zijn 

welsprekendheid voor elkaar heeft gekregen dat er een stadhouder werd aangesteld. 

                                                      
460 Defensions-Schrift 1654, 3. 
461 Defensions-Schrift 1654, 4. Lex ambitus is in het Romeinse recht de wet tegen het misdrijf van de omkoperij. 
462 Defensions-Schrift 1654, 4. 
463 Defensions-Schrift 1654, 8. 
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‘’K ick, ’k ick, ick ben de man’, begint Van Rijn zijn pleitrede, ‘’k heb veel beslachs in ’t 

lijf, en darmen in mijn hersens, ’k heb veel verstants van doen, en meritere dat my alleen 

meerder credijt werde toegevoeght, als alle die vorige schrandere referenten (…) ’K ick, ’k ick, 

ick ben de man, door mijn besich bestier, en onuytvindelijcke schermsienige, 

ondoorgrondelijcke, ende door-dreygende welsprekentheyt, is het hooft op onse romp 

geraect’.464 

Van deze ‘door-dreygende welsprekentheyt’ legt Van Rijn meteen een proeve van 

bekwaamheid af, wanneer hij collega Roeyer uitvoerig complimenteert met de wijze waarop 

hij de zaak-Van Haersolte tot dusver heeft aangepakt. ‘Roeijer heeft de sake des Heeren 

Beklaeghden, aen ‘t rechte eyndt gevat’, zo merkt hij op, en ‘desselfs meriten, qualificatien, 

circumstancien, excusatien, bedeckingen, exceptien, praescriptien, dilayen, deprecatien, 

obligatien, offerten, en so noch andere diergelijcke cerebrine, diep-ersochte, declinatoire ende 

tentative inventien meer sijn, met een ongemene forme van eloquence, naïfvement schriftelijck 

geweten te peroreren’.465 

Zijn pleitrede voor Van Haersolte kleedt hij op dezelfde wijze in, dat wil zeggen met veel 

aplomb en zonder inhoud. ‘Gelooft my dan, mijn Heere’, bezweert hij de rechter, ‘’k heb vele 

treffelijcke ende vermaerde boecken en Autheuren gesien, ’k heb vele secreten gepreclustreert, 

vele Gerechten byghewoont, en soude daerom seggen, hy is een hoogh-edel-geboren, eerlijck, 

vriendelijck, nederigh, applicatijf, behulpsaem, verswegen, liberael, tractabel, inventijf, 

profitabel, promotijf, gelt-vindigh, voorsichtich, regier-lievende, ende met andere intrinsique, 

doorstekende qualiteyten, ende daer-beneffens met soo een overvloet van conscientieuse 

capaciteyten begaeft, dat hy bequaem is, om anderen haer conscientien te esclargieren en te 

amplificieren’.466 

Enige vorm van logisch-argumentatieve bewijsvoering ontbreekt geheel in de pleitrede, die 

vooral dient om Van Rijn als een opgeblazen leeghoofd te typeren. Een effect dat wordt bereikt 

door de stijlfiguur van de amplificatie (breedsprakigheid) te overdrijven. Amplificatie is een 

stijlfiguur die wordt toegepast om indruk te maken op het publiek. In bovengenoemde lofredes 

heeft deze super-hyperbool geen ander doel dan het opwekken van de lachlust bij het publiek. 

De amplificatie wordt geaccentueerd door de toepassing van de stijlfiguur van de battologie 

(stotterspraak).  

Het laatste voorbeeld van pathosgebruik waarop ik wil wijzen, is het toevoegen van een 

emotionele lading aan op zichzelf staande neutrale woorden buiten zinsverband. Dat gebeurt op 

de titelpagina’s van verschillende pamfletten, zoals in het pamflet Terminus Decisorius. Daarin 

passen de Deventer tekstschrijvers in het impressum de stijlfiguur van de naamsvervanging 

(antonomasia) toe. Als naam van de drukker wordt vermeld: ‘Ernst Stuytewagen woonende op 

t’hoeck van de Gier-Stege, tegenover de Grijp-vogel, in den vergulden Adelaer’. Als plaats van 

uitgave wordt ‘Vry-burg’ genoemd. 

De lezers zullen de ironie ongetwijfeld hebben opgemerkt. De vergulde adelaar, waarnaar 

drukker Ernst Stuytewagen zijn bedrijfspand heeft vernoemd, verwijst naar het stadswapen van 

Deventer. De namen van de steeg en het tegenoverliggende pand verwijzen naar roofvogels, in 

                                                      
464 Terminus Decisorius 1655, 11. Met de laatste zes woorden suggereert de spreker dat hij nauw betrokken is geweest bij de 

aanstelling van de Friese stadhouder door de Zwolse partij. 
465 Terminus Decisorius 1655, 11. 
466 Terminus Decisorius 1655, 12. 
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Deventer kring een geliefde metafoor voor zakkenvullende politici.467 De naam van drukker 

Ernst Stuytewagen is een aankondiging dat hij aan deze vorm van zelfverrijking een einde wil 

maken. Het stadswapen van Deventer verbindt hem met de Deventer partij, en de stad Vry-burg 

met de vrijheden waarvoor de Deventer partij verklaart op de bres te staan. 

Zo wordt met behulp van losse woorden een mini-narratief geconstrueerd waarvan de lezer 

de bouwstenen zelf dient samen te voegen. Een narratief dat evengoed ook in de vorm van een 

prent of embleem uitgewerkt had kunnen worden, ware het niet dat in dit geval op de titelpagina 

al een embleem stond: het nieuwe familiewapen van Van Haersolte. Beelden (het getekende 

wapen) en woorden (het impressum) vormen samen een vroegmoderne collage die tot doel heeft 

om het publiek met karikaturale zelfbeelden en vijandbeelden tot een keuze te verleiden. 

 

Samenvatting 

De analyse van het Overijsselse corpus 1654-1657 laat zien dat het conflict over de benoeming 

van Van Haersolte door de scheuring in de landsregering uitmondde in een publiek debat over 

de staatsinrichting. De daaruit volgende hoofdvraag voor de Deventer partij luidde: heeft de 

Deventer partij zich buiten de wet geplaatst door zich als minderheid tegen een in haar ogen 

ongeldig meerderheidsbesluit te verzetten? Voor de Zwolse partij, die als meerderheid in de 

landsregering de soevereiniteit claimde, was de hoofdvraag: heeft de Deventer partij 

majesteitsschennis gepleegd door zich tegen de meerderheid te keren? 

De Deventer minderheid wenste dat het geschil vanwege zijn principiële karakter volgens 

artikel 1 van het Unieverdrag werd voorgelegd aan Staten-Generaal, maar daaraan weigerde de 

Zwolse partij mee te werken. De Zwolse meerderheid wilde geen bemiddeling van de Staten-

Generaal en benoemde op eigen gezag de Friese stadhouder Willem Frederik tot stadhouder in 

Overijssel in de hoop dat hij de strijdende partijen tot elkaar kon brengen. Ook deze poging 

mislukte, waarna men besloot de kwestie ter beoordeling voor te leggen aan een autoriteit die 

men nooit eerder had geraadpleegd: de eigen ingezetenen. 

Zowel de Deventer als de Zwolse regenten deden dat aanvankelijk ongaarne, zoals ook 

blijkt uit het werkwoord dat zij gebruikten om het uiten van oppositionele opinies te 

karakteriseren. Oppositie voeren beschouwden zij als ‘opiniatreren’, waaronder werd verstaan: 

koppig vasthouden aan het eigen standpunt, hardnekkig verzet plegen. ‘Opiniatre conduite’ was 

in hun ogen een gevaar voor de eenheid van het land en een risico voor de openbare orde, zeker 

als dat in het openbaar gebeurde. Om zich te wapenen tegen het verwijt van scheurmakerij 

verklaarden beide partijen in hun eerste pamfletten dat de onredelijke opstelling van de 

tegenpartij hen had gedwongen om de openbaarheid te zoeken. 

Omdat de Deventer partij zich als minderheid het meest bedreigd voelde, zocht zij als eerste 

de publiciteit, maar niet nadat men de tegenpartij nog éénmaal had uitgenodigd om terug te 

                                                      
467 In de Oprechte ende naeckte Ontdeckinge gebruikt de Vrome Patriot de raaf als symbool van de roofzucht van de 

tegenpartij. En op de titelpagina Taxations Termijn, het laatste pamflet uit de Vrome Patriot-serie, komt de roofvogel voor in 

het motto: Wer stehlen will der muss die Raben nicht anreitzen, sunst würden sie gahr baldt die augen ihm aussbeissen. De 

roofvogel duikt als ‘harpij’ ook op in de pamfletten van de Deventer advocaten Berdenis en Nylant. In Waere schult-

betuyginge spreken zij over de noodzaak om personen die zich ’s lands domeinen wederrechtelijk toeëigenen, te straffen ‘op 

dat alsoo de Republijcque eens van sulcke harpijen gesuyvert, ende de schamele gemeente, soo haer bloet ende goet moeten 

contribueren tot onderstant vande ordinaris lasten, gesoulageert ende ontlastet werden’. Deze zelfverrijking ten koste van het 

volk wordt in de pamfletten van de Vrome Patriot aangeduid als ‘trouweloose verquistingen van des gemeenen Lands 

middelen’ en geplaatst tegenover de belastingen die ‘uyt de brootkisten vande schamelen ende onnoselen’ moeten worden 

geheven. 
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keren naar de landdag. Zo niet, dan zouden de Deventer regenten overgaan tot het publiceren 

van een manifest. Dit manifest verscheen eind december 1654 in de vorm van de Declaratie. 

Daarin richtte de Deventer partij zich tot alle regenten en inwoners van de Republiek.  

Tussen het moment van aankondiging en de verschijning van de Declaratie zat een periode 

van vijf maanden waarin de politieke strijd gewoon doorging. Om de geesten rijp te maken voor 

de ontvangst van het manifest publiceerde de Deventer partij vanaf augustus 1654 een anonieme 

pamfletserie onder het pseudoniem van de Vrome Patriot, en daarnaast nog enkele andere 

anonieme pamfletten waarin onder anderen burgers uit Deventer en Kampen aan het woord 

kwamen. 

In vergelijking met de Deventer partij trad de Zwolse laat naar buiten: in oktober 1654 met 

een plakkaat over de benoeming van de Friese stadhouder. Te laat vonden de Zwolse regenten 

later ook zelf, nadat ze hadden vastgesteld hoezeer de tegenpartij de stemming onder het publiek 

met haar anonieme pamfletten al had beïnvloed. Te lang hadden zij erop vertrouwd dat zij als 

Staten van Overijssel het conflict met wapens of via de benoeming van een stadhouder konden 

oplossen.  

Anders dan de Deventer partij, die zich met een deel van haar pamfletten rechtstreeks tot 

het publiek richtte, beperkte de Zwolse partij zich tot het publiceren van haar correspondenties. 

Ook de Deventer partij publiceerde wel brieven, maar meestal als reactie op eerdere brieven 

van de tegenpartij met beschuldigingen die de Deventer partij wilde weerleggen. 

Uitgaande van het feit dat het voeren van een publiek debat voor beide partijen een nieuwe 

manier van politiek bedrijven was, toonde de Deventer partij zich in deze kunst het meest 

bedreven. Na een aarzelend begin, waarin de Deventer tekstschrijvers zich nog achter de Vrome 

Patriot verscholen, wierpen zij zich vanaf oktober 1654 vol overgave in de strijd, nadat de 

tegenpartij met de benoeming van de Friese stadhouder Willem Frederik nog een laatste poging 

had gewaagd om het conflict in eigen voordeel te beslissen. 

In hun ondertekende pamfletten volgden de Deventer tekstschrijvers hoofdzakelijk een 

logisch-argumentatieve bewijsvoering, gebaseerd op het endoxon dat ‘particuliere rechten, 

vryheden en privilegen niemant by pluraliteyt van stemmen konnen werden ontnomen’. Om 

deze stelling aannemelijk te maken, gingen zij in eerste instantie op zoek naar historische 

voorbeelden in retro-akten waaruit zou moeten blijken hoe men in het verleden in vergelijkbare 

situaties had gehandeld.  

Aangezien het gewoonterecht meestal lokaal recht was en retro-akten gelegenheidsrecht, 

bood deze argumentatieve strategie geen uitkomst. Daardoor werden de Deventer 

tekstschrijvers gedwongen op zoek te gaan naar gemeenschappelijke topen: argumenten die 

berustten op normatieve generalisaties van menselijke ervaringen en voorkeuren die men in 

elke publieke gesprekssituatie kon gebruiken.  

In deze bewijsvoering stellen zij de topische concepten vrijheid, eenheid en hoogheid 

centraal, ingepast in de historisch gegroeide staatsvorm van de Republiek met haar drie 

gescheiden publieke ruimten: steden, gewesten en Unie. Als aanvallende partij redenerend 

vanuit hun bedreigde minderheidspositie kiezen de Deventer tekstschrijvers voor een retorische 

strategie waarin het behoud van hun (stedelijke) vrijheden centraal staat. Op basis van deze 

rollen selecteren zij hun zelfbeelden en vijandbeelden 

In het frame van de Deventer partij zijn de Zwolse regenten tirannen die zich schuldig 

hebben gemaakt aan machtsmisbruik en beknotting van andermans rechten en vrijheden, terwijl 
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de Deventer regenten zichzelf voorstellen als patriotten die op de bres staan voor de verdediging 

van hun (stedelijke) vrijheden. Op basis van deze drie topische concepten proberen zij hun 

argumentatie overtuigingskracht te geven door middel van enthymematische redeneringen met 

de topische bewijsregels meer-minder, de tegendeel-uitspraak, het gezaghebbend oordeel, het 

historische voorbeeld en de analogie. 

Centraal in de redenering van de Deventer partij staat het endoxon dat ‘particuliere rechten, 

vryheden en privilegen niemant by pluraliteyt van stemmen konnen werden ontnomen’. De 

Deventer partij gebruikt deze uitspraak om aan te tonen dat, zoals de vrijheden van een stad niet 

met meerderheid van stemmen aan de burgers van de stad kunnen worden ontnomen, de 

vrijheden van het land niet met meerderheid van stemmen aan de stemhebbende leden van de 

landsregering kunnen worden ontnomen. Wie daarmee akkoord gaat, zal op den duur alle 

vrijheden kwijtraken, aldus de redenering. Voor de Deventer regenten is dit beginsel de inzet 

van de politieke strijd. 

Een ander voorbeeld van een meer-minder redenering maar dan omgekeerd is de uitspraak 

van het stadsbestuur van Hasselt dat ‘die gekent worden in het meerdere, oock behooren gekent 

(te) worden in het mindere’. Het stadsbestuur gebruikt deze redeneerwijze om aannemelijk te 

maken dat Hasselt ook in de minder belangrijke landzaken moet worden gekend, gegeven het 

feit dat de stad vroeger door de landsheer ook over de hogere landzaken werd geraadpleegd. 

Hasselt gebruikte deze redenering om aannemelijk te maken dat men rechtens aanspraak kon 

maken op een zetel in de Staten van Overijssel. 

Vergeleken met de Deventer partij besteden Zwolse tekstschrijvers aan de opbouw van hun 

argumentatie veel minder aandacht. Met de als bijlage bedoelde bronnenpublicatie bij hun 

Missive zoeken zij hun overtuigingskracht vooral in de overstelpende hoeveelheid 

overheidsdocumenten die zij eind december 1654 over het publiek uitstorten. In hun 

bewijsvoering kiezen zij vooral voor het autoriteitsargument door zich te beroepen op de 

soevereiniteit (hoogheid) waarop zij als meerderheidspartij aanspraak menen te kunnen maken. 

In het Zwolse frame zijn de Deventer regenten scheurmakers die zich schuldig maken aan 

majesteitsschennis. 

In hun verweer beroepen de Zwolse regenten zich op de redenering dat de stedelijke 

vrijheden door het aanvaarden van het meerderheidsbeginsel juist behouden blijven. De Zwolse 

tekstschrijvers formuleren daartoe op basis van enkele voorbeelden eerst als endoxon dat ‘de 

pluraliteyt van stemmen de Bandt van eenigheyt (is) daer door de Leden t’samen gehouden 

worden’ (premisse 1). Daarna volgt als tweede endoxon dat dankzij deze eenheid de Spaanse 

tiran afgezet kon worden en de vrijheid behouden kon blijven (premisse 2), waarna als conclusie 

wordt geformuleerd dat de meerderheidsregel de beste garantie is voor het behoud van de 

stedelijke vrijheden. 

Naast de staatkundige argumenten, ontleend aan de trits vrijheid-eenheid-hoogheid, 

gebruiken de tekstschrijvers van beide partijen ook deugden en passies om zelfbeelden en 

vijandbeeld te construeren. In de meeste gevallen bestaan deze ethische vocabulaires uit 

melioratieve en peioratieve naamwoorden die de gepretendeerde goede en slechte 

eigenschappen van de besproken regenten benoemen. De uitspraak dat de tegenstanders zich 

niet hebben gedragen zoals van goede regenten mag worden verwacht, is voldoende om het 

geschetste zelfbeeld en vijandbeeld aannemelijk te maken. 
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Wat betreft de deugden worden het vaakst kwalificaties gebruikt als vroom, trouw, 

rechtvaardig, moderaat, redelijk, vriendelijk dan wel negatieve tegendelen daarvan. 

Eigenschappen die verwijzen naar de zogeheten kardinale deugden. Wat de passies betreft gaat 

het vooral om staatzucht, baatzucht en eerzucht met de daarvan afgeleide clusters van negatief 

of positief geladen naamwoorden.  

De Deventer tekstschrijvers proberen ook te beargumenteren waarom zij een bepaalde 

ondeugd of passie aan de tegenstanders toekennen. Zo onderbouwen zij hun beschuldiging van 

baatzucht en staatzucht aan het adres van Van Haersolte met de publicatie van een lijst ambten 

die in handen van zijn familie zijn gekomen. De lijst dient als bewijs dat de Overijsselse 

landsregering dreigt te worden overgenomen door een familie (staatzucht) die zichzelf verrijkt 

(baatzucht). Als bewijs voor de baatzucht van Van Haersolte wordt verder gewezen op de 

zelfverrijking waaraan deze zich als rentmeester van Salland schuldig zou hebben gemaakt. In 

reactie daarop beschuldigt de Zwolse partij haar tegenstanders van afgunst. 

Verder ondernemen de Deventer regenten in hun Declaratie een serieuze poging om uit te 

leggen aan welke eisen een goede regent naar hun mening behoort te voldoen. Daarmee 

formuleren zij impliciet ook een zelfbeeld. Dat beeld is zo geïdealiseerd dat Van Haersolte zijn 

tegenstanders van wereldvreemdheid beticht. Het beeld dat de Deventer tekstschrijvers 

schetsen, lijkt meer op dat van een boven de partijen staande vorst en rechter dan van een 

strijdvaardig regent die in de vergadering van het landsbestuur de belangen van zijn stad moet 

verdedigen. 

In het gebruik van het overtuigingsmiddel pathos tonen de Deventer tekstschrijvers zich 

superieur. Dat blijkt uit de serie van de Vrome Patriot waarin zij een veelheid van literaire 

technieken demonstreren waarmee zij emoties bij de lezers proberen op te wekken. Met de serie 

tonen de Deventer tekstschrijvers aan dat zij hun beroep op de autoriteit van publieke opinie 

niet beschouwden als een bedrijfsongeval, maar als een noodzakelijk onderdeel van het 

politieke proces waarin het recht moet zegevieren.  

In de serie wordt de publieke opinie verbeeld als een voor iedereen toegankelijke rechtbank 

(vrijschaar) die een oordeel zal vellen over Van Haersolte bij monde van rechter Vrederijck op 

basis van de ingebrachte meningen. De ingezetenen van Overijssel zijn bij het proces aanwezig 

als wraakzuchtig publiek, maar hebben op het vonnis geen directe invloed. Deze allegorische 

voorstelling houdt het midden tussen het middeleeuwse beeld van de publieke opinie als 

veelkoppig monster dat de wereld te gronde richt, en het tribunaal van de rede uit de tijd van de 

Verlichting. 
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HOOFDSTUK 5 Overijsselse partijtwisten 1668-1671 

 

5.1 Politieke strijd 1668-1671 

 

De tweede crisis was in tal van opzichten een herhaling van de eerste: opnieuw viel de 

landsregering in twee partijen uiteen, en opnieuw na een conflict over Rutger van Haersolte, 

deze keer niet over zijn benoeming maar over zijn schorsing.468 Van Haersolte was op het 

moment dat de tweede crisis ontstond drost van Salland, een functie die hij in 1660 met steun 

van zijn vroegere tegenstanders had gekregen, nadat zijn sollicitatie voor het drostambt Twente 

was mislukt.469 Als drost van Salland was hij ook voorzitter van de Staten van Overijssel. In 

die functie wilde een meerderheid van de leden hem in april 1668 schorsen, omdat hij werd 

verdacht van het omkopen van drie leden van het stadsbestuur van Kampen. 

Wat de tweede crisis anders maakte dan eerste, was dat de politieke verhoudingen in het 

landsbestuur intussen grondig waren veranderd. Had Van Haersolte met zijn Zwolse partij in 

1654 nog de absolute meerderheid in de Staten van Overijssel, in 1668 was daarvan weinig 

meer over. Van de drie stemhebbende steden stond alleen Zwolle nog achter hem, en van de 

ridderschappen alleen nog een minderheid van de Sallandse ridderschap, vooral familieleden. 

Al weken voor de landdag stond vast dat Van Haersolte de stemming over zijn schorsing niet 

zou overleven. Het belangrijkste verwijt dat zijn tegenstanders hem maakten, was dat hij was 

doorgegaan met het bevoordelen van zijn familieleden. 

Om te beginnen was daar de benoeming van Elbert Anthony van Pallandt als afgevaardigde 

van Salland bij de Staten-Generaal in 1665. Van Pallandt was getrouwd met een dochter van 

Rutgers broer Anthony. Zijn benoeming was omstreden, omdat er meer kandidaten voor de 

functie waren en de indruk bestond dat Van Pallandt zijn uitverkiezing aan de familierelatie te 

danken had. Bovendien bestonden er twijfels over zijn geschiktheid. Hij werd in Deventer 

kringen beschouwd als ‘een Heer wel van scholastike studie, maer in de regeringhe 

onbedreven’. In elk geval veel minder bekwaam dan de man die voor hem moest wijken, 

Boudewijn Jacob Mulert, ‘een heer van besondere capaciteyten, langduurige experientie, ende 

in die tijt bequaem om den Landdienst te konnen doen’.470 

Zijn ongeschiktheid had Van Pallandt in veler ogen al meteen na zijn benoeming 

overtuigend bewezen door in oktober 1665 in de Staten-Generaal op eigen houtje voor te stellen 

om Willem III tot legerleider te benoemen en hem op te nemen in de delegatie die namens de 

Republiek met de koning van Engeland onderhandelde over een vredesverdrag. Zijn voorstel 

veroorzaakte in de Staten-Generaal grote ophef, aangezien het stadhouderschap een dossier 

betrof waarover Holland de regie voerde.471 In de Staten-Generaal liep de rel met een sisser af, 

maar niet in Overijssel. Daar bestond het vermoeden dat de jonge Elbert zich met zijn voorstel 

                                                      
468 Voor de beschrijving van de politieke strijd maakte ik gebruik van: Bussemaker 1889, Slicher van Bath 1979, Groenvelt 

1990, Streng 1997, Israel 2001, Prak 2012. 
469 Het drostambt Salland kwam in 1660 vrij door het overlijden van de drost. Het akkoord met de Deventer partij hield in dat 

de Twentse ridderschap Van Haersolte’s benoeming tot drost van Salland zou steunen en de Zwolse partij de benoeming van 

Adolf Hendrik van Raesfelt tot drost van Twente. Naderhand bleek dat Van Haersolte ook bij deze benoeming dubieus had 

gehandeld, omdat er voor het drostambt Twente nog een andere kandidaat was die hij zijn steun ook had toegezegd. Zie 

verder: Bussemaker 1889, 14. 
470 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, 8. 
471 Propositie (2) 1666. 
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als ‘een simpelen taalvoerder’ door zijn oom Rutger had laten misbruiken en weigerde men om 

hem in 1668 voor een tweede periode te herbenoemen. 

Een andere kwestie betrof de benoeming van de eerder genoemde Anthony van Haersolte 

tot commissaris-generaal van de ruiterij. Voor deze functie hadden zich twee kandidaten 

gemeld, onder wie Rutgers broer. De voorkeur van de meerderheid in de Staten van Overijssel 

ging uit naar diens concurrent. Desondanks probeerde Van Pallandt in de Staten-Generaal zijn 

schoonvader te nomineren, aanvankelijk zonder succes aangezien de meerderheid van de 

Staten-Generaal voor de concurrent koos. Daarmee leek de zaak uit de wereld, ware het niet dat 

er onverwacht behoefte bleek aan een tweede commissaris, zodat Anthony alsnog in 

aanmerking kwam. 

Een probleem was dat hij de vereiste zuiveringseed niet kon afleggen, omdat hij bij zijn 

sollicitatie alom met giften en beloften had gestrooid. Niettemin legde hij de eed zonder 

gewetensbezwaar af en verdedigde hij zich tegen de beschuldiging van meineed met het 

argument dat hij weliswaar stemmen had gekocht, maar niet tot uitbetaling over had hoeven te 

gaan, aangezien de benoeming in eerste instantie aan zijn neus voorbij was gegaan. Een 

standpunt waarmee zijn tegenstanders in een pamflet korte metten maakten.472 

 

5.1.1 Een geheimzinnig rendez-vous 

 

Waren de gemoederen in de aanloop naar de landdag al danig verhit, de druppel die de emmer 

deed overlopen was een uitgelekte ontmoeting in een herberg in de buurtschap Frankhuys, 

gelegen tussen Zwolle en Kampen. Daar troffen elkaar op 1 december 1667 drie 

gemeensmannen uit Kampen en Rutger van Haersolte. Wie het initiatief heeft genomen tot de 

ontmoeting, is nooit duidelijk geworden. De Kampenaren stelden dat zij door Van Haersolte 

waren uitgenodigd en legden over de ontmoeting begin januari 1668 tegenover hun stadsbestuur 

een verklaring onder ede af.473  

De gemeensmannen verklaarden dat Van Haersolte eerst met hen had gesproken over zijn 

wens om de prins van Oranje tot stadhouder van Overijssel te benoemen. Daarna zou hij zich 

hebben beklaagd over de eenzijdige samenstelling van de stadsregering van Kampen, hetgeen 

volgens hem was gebleken uit de manier waarop de magistraat zijn broer Anthony had 

behandeld, toen deze zich kandidaat stelde als commissaris-generaal van de ruiterij. Van 

Haersolte wilde om die reden de samenstelling van het stadsbestuur graag veranderd zien en 

had zijn hoop gesteld op hun medewerking, aldus de gemeenslieden. 

De magistraat van Kampen nam het incident hoog op en stuurde aan Van Haersolte een 

brief op poten waarin hem werd meegedeeld dat het stadsbestuur zijn optreden beschouwde als 

‘een onverdraeghlijcke inbreuck tegen onser Stadts Hoogheyt, vermits ten allen tijden alhier, 

selfs onder de machtighste Lants Heeren en aensienlijckste Stadt-Houderen, eene vrye 

bestelling van de Magistratuire ongekreuckt is ge-excerceert’. Van Haersolte werd verzocht per 

omgaande een verklaring van zijn gedrag te geven.474 

In zijn antwoord toonde Van Haersolte zich verbaasd over de beschuldiging, maar 

ontkende hij de ontmoeting niet. Het enige dat hij over het stadsbestuur had opgemerkt, was dat 

                                                      
472 Consilium Politico-Theologico-Juridicum 1668. 
473 Summier Verbael 1668, 26. 
474 Summier Verbael/Justificatoire Redenen 1668, 27. 
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het hem speet ‘dat ick, die voormaels d’eere hadde gehadt, van met die Regenten van u Ed. 

Stadt te corresponderen, daer van tegenwoordigh by verscheyde occasien hadde bespeurt een 

groote veranderinge’. Anders dan het stadsbestuur veronderstelde, waren de gemeenslieden zelf 

begonnen over de eenzijdige samenstelling van de stadsregering. Hij had toen geantwoord dat 

hij ‘sich met haer Stadts Regeeringe niet konde bemoeijen’ en de heren verwezen naar enkele 

bevriende Kampenaren.475 

Ook de promotie van de prins van Oranje was volgens Van Haersolte door de 

gemeenslieden ter sprake gebracht, ‘met betuyginge als het scheen, van een besondere 

genegentheyt daer omtrent, culpierende die tegenwoordige Constitutie van u Ed. Stadts 

Regeeeringe, dewelcke voormaels soo seer hadde geyvert voor het employ ende avancement 

van sijn Hoogheyt, ende nu daer van ten eenemale afkeerigh scheen te wesen’. Van Haersolte 

ontkende niet dat hij over dat onderwerp zelf ook iets had gezegd, ‘maer dat ick geurgeert ofte 

gerecommandeert soude hebben, ten eynde sijn Hoogheyt gepromoveert mochte worden tot het 

Stadthouder van dese Provintie, is abusijf’. Maar, voegde hij daaraan toe, stel dat hij dat wel 

had gedaan, ‘so kan ick noch niet considereren, dat ick daer in aen u Ed. soude hebben misdaen’. 

Wekenlang wachtte Van Haersolte vergeefs op een reactie, hopend dat een conflict 

vermeden kon worden. De voortekenen waren niet gunstig. Zo kwam hem het gerucht ter ore 

dat zijn tegenstanders van plan waren ‘den Heere Drost van Sallandt by middel van suspensie 

(…) het hamertjen, als zy spraken, dat is het Praesidentschap vande Staetsche Vergaderinge, 

uyt de hant te rucken’.476 Omdat de landdag in het voorjaar van 1668 in Kampen werd 

gehouden, besloot Van Haersolte met het uitschrijven van de landdag te wachten.  

Dat de magistraat van Kampen op een confrontatie aanstuurde, werd hem duidelijk toen de 

gedeputeerden van het landsbestuur zelf de convocaties voor de landdag rondstuurden, hetgeen 

normaal gesproken zijn bevoegdheid was. Van Haersolte, bang om in Kampen aangehouden te 

worden, probeerde eerst nog tijd te winnen door een vrijgeleide te vragen, maar dat werd hem 

geweigerd.477 Desondanks meldde hij zich op de afgesproken dag, 22 april, alsnog in Kampen 

om de Statenvergadering voor te zitten. 

 

5.1.2 De tweede breuk 

 

De opening van de vergadering bestond traditiegetrouw uit een gebed waarin aan de Schepper 

van hemel en aarde werd gevraagd om zijn licht over de afgevaardigden te laten schijnen.478 

Maar het bidden was nog niet gedaan of de heren vergaten waarom ze de Here God zojuist 

hadden gebeden. Ondanks felle protesten van Van Haersolte – de vermeende omkoping van de 

Kamper gemeenslieden was niet geagendeerd – gooiden de afgevaardigden van Kampen de 

knuppel onmiddellijk in het hoenderhok. Volgens hen had Van Haersolte zich schuldig gemaakt 

aan majesteitsschennis door drie gemeenslieden uit hun stad om te kopen. Kampen eiste dat hij 

zich daarvoor eerst verantwoordde, voordat men aan de rest van de agenda begon. 

                                                      
475 Summier Verbael/Justificatoire Redenen 1668, 28-32. 
476 Informatie en demonstratie 1669, 8. 
477 Het was een truc die hij ook tijdens de eerste crisis toepaste, toen hij een gelijkluidende verklaring van de magistraat van 

Deventer vroeg. Het argument dat hij zich zonder een dergelijke verklaring niet veilig voelde, gebruikte hij om aannemelijk 

te maken waarom hij de Statenvergadering had verplaatst naar een andere stad, in casu Zwolle. Zie: Summier 

verbael/Justificatoire Redenen 1668, 28-32. 
478Zie: Summier verbael/Justificatoire Redenen 1668, bijlage L, 28. 
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Het stadsbestuur van Zwolle vond de aanklacht belachelijk. Volgens de Zwolse regenten 

kon van majesteitschennis geen sprake zijn tussen gelijken zoals de leden van de landsregering 

waren. Als het al strafbaar was om met geld vrienden te maken, zoals de beschuldiging luidde, 

was de aanklacht in elk geval geen zaak voor de Staten van Overijssel maar voor het 

stadsgericht van Zwolle, omdat de vermeende omkoping op Zwols grondgebied had 

plaatsgevonden. Maar volgens de Zwolse regenten was er geen sprake van een misdrijf. 

Kampen had de kwestie volgens hen opgeblazen ‘om des te bequamer onder dat Pretext den 

Drost van Salland te konnen vexeren en van de Staetsche Vergadering secluderen’.479 

Het stadsbestuur van Zwolle bestreed ook dat de majesteitsschennis een gevolg kon zijn 

van het feit dat de gemeenslieden lid waren van het Kamper stadsbestuur en Kampen lid was 

van het landsbestuur. In dat geval kon men volgens hen evengoed beweren dat Van Haersolte 

‘alle de seven geunieerde Provintien verongelijckt hadde’, omdat Overijssel lid was van de 

Unie. Voordat iemand het in de gaten had, kon hij op die manier ‘eere, goet en bloedt, te gelijcke 

op eenen dach te verliesen’.480 

De conclusie van de Staten was en bleef dat Van Haersolte zich in de vergadering moest 

verantwoorden. Toen hij dat weigerde, besloot men om hem als voorzitter te schorsen. Als hij 

meer tijd nodig had om zich voor te bereiden op zijn verdediging, kon hij die krijgen, zo werd 

hem te verstaan gegeven, maar intussen mocht hij de vergadering van de landsregering niet 

meer bijwonen. In afwachting daarvan werd aan Adolf Hendrik van Raesfelt, de drost van 

Twente, gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen. 

Met Van Raesfelt deed de tweede hoofdrolspeler zijn intrede in de Overijsselse partijstrijd. 

Van Raesfelt, geboren in 1625, was afkomstig uit Delden, waar hij in 1648 zijn vader was 

opgevolgd als heer van Twickel en lid van de Overijsselse ridderschap. De havezate Twickel 

was, na het huis Almelo, een van de belangrijkste en rijkste adellijke huizen in Twente. Het 

huis dankte zijn naam aan de Westfaalse edelman Herman van Twickelo die zich in 1347 vanuit 

het grensstadje Vreden in Delden had gevestigd. 

Via een huwelijk met een erfdochter kwamen in 1539 de eveneens uit Westfalen 

afkomstige Van Raesfelts op Twickel. Tijdens de Tachtigjarig Oorlog, waarin het huis als 

gevolg van de langdurige Spaanse bezetting sterk verarmde, raakte de familie aan de bedelstaf, 

maar vanaf 1630 keerden de oude tijden terug en steeg de reputatie van Twickel zelfs tot zo 

grote hoogte dat een dochter van Adolf Hendrik in 1676 in het huwelijk trad met een zoon van 

de luitenant-admiraal Jacob van Wassenaer Obdam, een van de aanzienlijkste adellijke families 

in Holland. 

Dat Adolf Hendrik, net als zijn voorgangers op Twickel, ooit drost van Twente zou worden, 

stond al vast toen hij zijn vader opvolgde. Toen deze functie in 1654 vacant kwam, behoorde 

hij niet tot de sollicitanten, mogelijk omdat hij daarvoor nog te jong werd geacht. Tijdens de 

crisis 1654-1657 vertegenwoordigde hij Overijssel in de Raad van State en speelde hij in de 

partijstrijd in elk geval geen opvallende rol: zijn naam komt in geen enkel pamflet uit die 

periode voor. Dat werd anders na 1660, toen Rutger van Haersolte drost van Salland werd, en 

Van Raesfelt dezelfde functie in Twente kreeg.481 

                                                      
479 Redenen ende motiven (1) 1668, A1 verso. 
480 Informatie en demonstratie1669, 12. 
481 Bussemaker 1889, 1-10. 
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De schorsing van Van Haersolte in 1668 had tot gevolg dat Van Raesfelt als drost van 

Twente volgens het regeringsreglement het voorzitterschap van het landsbestuur op zich moest 

nemen. In hoeverre er tussen beide families oude vetes bestonden, zoals Bussemaker 

veronderstelt, is niet bekend. Hoe dan ook plaatste het voorzitterschap van de Statenvergadering 

hem in de voorhoede van de politieke strijd die zich na afloop van de landdag in1668 

ontwikkelde. Van Haersolte nam met zijn schorsing uiteraard geen genoegen en vertrok onder 

protest naar huis.  

Ook de Zwolse afgevaardigden keerden huiswaarts, in hun geval om met hun stadsbestuur 

te overleggen hoe verder te handelen. Na terugkeer in Kampen verklaarden zij alleen te willen 

blijven als de aanklacht tegen Van Haersolte werd doorverwezen naar een Hof van Justitie 

buiten Overijssel en Van Haersolte zijn functie als voorzitter in afwachting van de uitspraak 

mocht blijven uitoefenen.482 Toen dat niet werd toegestaan, keerde ook de Zwolse delegatie de 

landdag in Kampen de rug toe. Enkele dagen later riep Van Haersolte in Zwolle de minderheid 

in vergadering bijeen en waren er opnieuw twee landsregeringen. 

 

5.1.3 Een onuitvoerbaar vonnis 

 

Nadat de landdag in mei met ruzie uiteen was gegaan, restte de partijen alleen nog de 

mogelijkheid om een rechterlijk oordeel te vragen, niet alleen over de kwestie-Van Haersolte 

maar ook over de herbenoeming van Van Pallandt als afgevaardigde van Salland in de Staten-

Generaal.483 Probleem was alleen, net als tijdens de vorige crisis: welke rechter? De Deventer 

partij erkende het Zwolse stadsgericht niet en de Zwolse partij ging niet akkoord met 

behandeling door de Klaring, het hoogste provinciale gerecht waarvoor de zaak volgens de 

Deventer partij moest dienen. 

De Deventer partij zette de zaak toch door en riep in november 1668 de Klaring bijeen.484 

Zowel Van Haersolte als Van Pallandt lieten bij de zitting verstek gaan, waarna de Deventer 

Staten besloten om Van Haersolte behalve als Staten-voorzitter ook als drost van Salland te 

schorsen en Reynier Schaep van Winshem aan te stellen als waarnemend drost. De juridische 

afhandeling werd door de Klaring doorverwezen naar de zogeheten Hoge Bank, de afdeling die 

zaken tegen adellijke personen behandelde. In afwachting daarvan kreeg Van Pallandt het bevel 

om zich hangende de procedure met onmiddellijke ingang uit de Staten-Generaal te 

verwijderen. Toen deze daaraan geen gehoor gaf, probeerde de advocaat van de Deventer partij 

nog wel om bij het Hof van Holland uitvoering van het vonnis af te dwingen, maar moest hij 

daarvan afzien toen de Staten van Holland bezwaar maakten. 

De Staten van Holland vonden bij nader inzien dat ‘het een perplexe sake soude syn, voor 

de Heeren van den Hoove, aen sich te trecken cognitie ende judicature over een politicque 

questie (…) waermede sich selfs haer Hoog. Mog: niet hadden belieft te bemoeyen’. Niet alleen 

omdat de bemoeienis van het Hof van Holland bij de andere bondgenoten verkeerd zou kunnen 

                                                      
482 Informatie ende demonstratie 1669, 10. 
483 De aanklacht tegen Van Pallandt was dat hij geen gehoor had gegeven aan het bevel van de Staten van Overijssel om zijn 

zetel in de Staten-Generaal op te geven. Van Pallandt hield staande dat hij in 1665 voor zes jaar was benoemd, niet voor drie, 

zoals de Deventer partij stelden. 
484 Voorafgaand aan de zitting van de Klaring probeerden de partijen nog wel langs politieke weg overeenstemming te 

bereiken. Toen dat niet lukte, besloten de Deventer Staten om Van Haersolte behalve als voorzitter van de Statenvergadering 

ook als drost van Salland te schorsen en Reynier Schaep tot Winshem als waarnemer aan te stellen. 
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vallen, maar ook omdat de Hollandse rechters ‘door sulcke maniere van doen (…) aen sich 

souden konnen trecken, die cognitie ende judicature over meest alle politicque questien, 

tusschen de Leden vande respective Provintien opstaende’.485 Met andere woorden: hoe zou het 

Hof van Justitie in Holland een uitspraak kunnen doen over een politieke kwestie waarover 

zelfs de Staten-Generaal niet durfden te oordelen? 

Op dit punt aangekomen liep de Overijsselse kwestie tegen de grenzen aan van het politieke 

stelsel in de Republiek. De Hollandse regenten vonden dat het geen taak van rechters was om 

politieke conflicten op te lossen, laat staan dat het Hof van Holland zich zou mogen bemoeien 

met conflicten in andere gewesten. Door het staken van de procedure werden de partijen 

gedwongen om een andere oplossing te zoeken, waarna zij opnieuw aanklopten bij de 

raadpensionaris van Holland, Johan de Witt. 

Op diens voorstel benoemden de Staten van Holland in december 1668 een commissie 

waarin behalve hijzelf de afgevaardigden van tien Hollandse steden en een lid van de 

ridderschap zitting hadden. In maart 1669 kwamen de Staten van Holland met een 

procedurevoorstel, inhoudend dat de Staten van Overijssel in april 1669 in volledige 

samenstelling in Kampen bij elkaar zouden komen om binnen drie dagen een minnelijke 

schikking te bereiken. Lukte dat niet, dan dienden zij op de vierde dag met meerderheid van 

stemmen te besluiten wat ‘ten meesten dienste van de Provintie sal bevonden werden te 

behoren’.486 

Deze Statenvergadering is nooit gehouden. De Deventer partij ging akkoord met het 

voorstel, maar de Zwolse partij liet niets van zich horen, wetend dat de uitslag van die 

meerderheidstemming voor Van Haersolte negatief zou uitvallen. In een brief aan de Zwolse 

partij drongen de Staten van Holland nog wel aan op medewerking, maar veel hoop konden de 

Zwolse regenten daaruit niet putten, aangezien de Staten van Holland tegelijkertijd stelden ‘uyt 

het rapport vande ghemelte Heeren Haare Gecommitteerden niet te hebben kunnen afnemen, 

dat by de gedachte Heeren van Pallandt, ende des selfs mede-Gecommitteerden eenighe 

redenen ende argumenten voortgebracht zijn waer uyt selfs met waerschijnlijckheyt soude 

konnen werden staende gehouden, dat de Heeren haer Committenten, vande andere Leden 

gesepareert ende apart vergadert blyvende, souden wesen den wettige Souverain, ofte de Staten 

vande Provincie van Over-Yssel’.487 

Toen ook deze brief onbeantwoord bleef, besloten de Staten van Holland in mei 1669 twee 

gezanten naar Overijssel te sturen en niet de minste: Coenraad van Beuningen uit Amsterdam 

en Adriaen Paets uit Rotterdam, topdiplomaten van de Republiek. Zij formuleerden na overleg 

met de beide partijen een voorstel tot onpartijdige justitie dat door de Deventer partij werd 

aangenomen en ook aan de Zwolse partij werd toegezonden. Na dagenlang vergeefs op een 

antwoord uit Zwolle te hebben gewacht, pakten Van Beuningen en Paets hun koffers en keerden 

                                                      
485 Waarom de Deventer partij de procedure stopzette, heb ik in haar eigen pamfletten niet kunnen vinden. De geciteerde 

verklaring is afkomstig uit een pamflet van de Zwolse partij (Informatie ende demonstratie, 91) en klinkt niet 

ongeloofwaardig. Voor het staken van de juridische procedure bij het Hof van Holland circuleerde nog een tweede 

verklaring. Volgens deze verklaring zou de Deventer partij bang zijn geworden dat men bij een onverhoopt negatieve 

uitspraak van het Hof van Holland niet alleen haar rechten in de zaak-Van Pallandt zou verliezen, maar ook in de 

schorsingsprocedure tegen Van Haersolte. Ook deze verklaring is afkomstig uit Zwolse kringen. 
486 Bussemaker 1889, 168-169. 
487 Resolutien van Haer Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt 1668-1669. Citaat uit het 

resolutieboek over de vergaderperiode maart-april 1669, 89-91, geraadpleegd via Google Books in exemplaar UB Gent.   
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terug naar Holland, waar de Staten in juli 1669 besloten om de Deventer Staten te erkennen als 

‘de wettige Staedtsgewijse Vergaderinge’.488 

Met deze voor de Deventer partij gunstige uitspraak leek een oplossing van de crisis nabij, 

zeker nadat de Staten van Holland hun afgevaardigden bij de Staten-Generaal hadden 

opgedragen om de andere gewesten tot een gelijkluidend oordeel te bewegen, zodat ‘de 

Provincien weten mogen wie sy ten respecte van Over-Yssel voor hare Bontgenoten hebben 

aen te sien, ende te houden, mitsgaders welckers resolutien ende consenten in ende by de unie 

voor resolutien ende consenten vande Provincie behooren te werden gerespecteert’.489 De 

Hollandse resolutie bleef zonder gevolg. Een commissie van de Staten-Generaal nam wel 

kennis van het verslag van de bezending naar Overijssel, maar daar bleef het bij. 

 

5.1.4 Nood breekt wet 

 

Tot 1671 veranderde er politiek gezien weinig. De schorsing van Van Haersolte en de scheuring 

in de landsregering bleven de politieke agenda beheersen. Inzake de schorsing in het 

voorzitterschap leek de Zwolse partij aanvankelijk bereid tot een compromis, mits Van 

Haersolte het drostambt op beperkte schaal, dat wil zeggen binnen de Zwolse kerspelen, kon 

blijven uitoefenen, waardoor ‘d’eere ende reputatie aen d’eene ende d’andere zyde soude 

konnen blyven sonder merckelijcke kreucke en vlecke’.490 

De Deventer partij wilde echter van geen verzoening weten en bleef vasthouden aan een 

schorsing van eerst zes en later vijf jaren, zowel in het voorzitterschap als het drostambt. Met 

die eis kon de Zwolse partij zich niet verenigen ‘sonder gewelt aen onse conscientien te doen’, 

zo verklaarde men. Onverdraaglijk vond men in dat geval dat Van Haersolte ‘die bereets tot 

een redelycken ouderdom is opgeklommen, ende volgens den ordinaris cours vande natuyre 

apparent d’expiratie van so veele jaren niet sal beleven, als een volschuldige Crimineel in ’t 

graf gesleept soude worden’.491 

Naast de kwestie-Van Haersolte was de deplorabele staat van de Overijsselse staatskas de 

tweede kwestie die de gemoederen bezighield. De Deventer partij had daarover al in de vorige 

crisis haar zorgen geuit, toen zij de tegenpartij beschuldigde van het verspillen van 

gemeenschapsgeld. Nadat de landsregering in 1668 voor de tweede keer uiteen was gevallen, 

agendeerde de Deventer partij de toestand van de staatsfinanciën opnieuw. De twee benoemde 

regenten die orde op zaken moesten stellen, kwamen al snel tot de conclusie dat de chaos zo 

groot was dat er geen beginnen aan was, en gaven hun opdracht terug.492 

Het onderwerp bleef hoog op de agenda staan, al werd het onderzoek wel bemoeilijkt 

doordat vele documenten zich in de archieven van de griffie in Zwolle bevonden en niet 

toegankelijk waren voor de onderzoekers. Een commissie onder leiding van Van Raesfelt, de 

waarnemend voorzitter van het landsbestuur, kwam in 1670 tot de conclusie dat het zeker nog 

tien jaren zou kosten om uit de schulden te geraken, maar alleen als er snel maatregelen werden 

                                                      
488 Resolutie van Haer Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt 1670. Het besluit dateert 

van 26 juli 1669. Met toestemming van Staten van Holland wordt een kopie in maart 1670 beschikbaar gesteld aan 

afgevaardigden van de overige provincies in Staten-Generaal. In hetzelfde jaar verscheen het in Deventer in druk. 
489 Resolutie van Haer Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslandt 1670, 4. 
490 Copia (4) van een missive van de Heeren van Zwolle 1670, A2 verso. 
491 Copia van een missive van de Heeren van Zwolle 1670, A2 verso. 
492 Rapport (2) van den advocaet Tollius 1672, A3 recto. 
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genomen. Bleven deze achterwege, dan zouden ‘de finantien soodanigh verloopen dat noyt 

redres sal konnen worden verhoopt’, aldus de commissie.493 

Van de sanering van de overheidsfinanciën kwam daardoor niets terecht, al deden de 

Deventer Staten wel hun best. Zo stelden zij in het voorjaar van 1671 een thesaurier-generaal 

aan die bevoegd was om de vergaderingen van de gedeputeerden bij te wonen. De Zwolse partij 

verzette zich fel tegen de benoeming, omdat de kandidaat een aanhanger was van de Deventer 

partij.494 Verder begon de Deventer partij een juridische procedure tegen provinciaal 

boekhouder Anton van Mierlo op verdenking van fraude en malversaties, maar ook hiermee 

boekte men weinig resultaat. Van Mierlo werd tijdens een bezoek aan Deventer aangehouden, 

maar wist na enige weken met hulp van een bevriende Deventer regent in een boerenkar te 

ontsnappen, verstopt in een mand met eieren. 

 

5.1.5 Staten-Generaal grijpen in 

 

Begin 1671 besloten de Staten-Generaal een einde te maken aan het Overijsselse conflict. 

Aanleiding was een brief van de Zwolse partij waarin deze aan de bondgenoten liet weten geen 

bijdrage meer te kunnen leveren aan de oorlogslasten van de Republiek onder verwijzing naar 

de geringe draagkracht van de inwoners en de partijtwisten. In een eerder stadium hadden de 

Staten-Generaal al gewezen op de vijandelijke troepenopbouw aan de oostgrens en met klem 

aan Overijssel verzocht om nieuwe troepen aan te nemen. Dat laatste was nog steeds niet 

gebeurd. Sterker nog, de salarissen van de bestaande milities konden niet eens worden 

uitbetaald. 

In hun antwoordbrief lieten de Staten-Generaal aan de Zwolse partij weten zich niet te 

kunnen voorstellen dat de inwoners van Overijssel niet konden of wilden meebetalen aan hun 

eigen veiligheid. Nog minder konden zij zich voorstellen dat ‘de verschillen ende oneenicheden 

tusschen eenige particuliere Leden van deselve Provintie ontstaen, kunnen of mogen 

veroorsaken dat niet alleen den gehelen Staet, maer soo veel goede, ende aen de voorsz, 

strijdigheden ontschuldige ingesetenen van de gemelte Provintie van Over-Yssel, daeromme 

souden moet lijden’.495 

De brief kon de strijdende partijen niet vermurwen, al gingen zij voor het oog van de wereld 

nog wel met elkaar in overleg over de duur van de schorsing van Van Haersolte. Het voorstel 

van de Deventer partij kwam in de buurt van de termijnen die de Zwolse partij in gedachten 

had, maar uiteindelijk zagen de Zwolse regenten van een akkoord af, omdat men de schorsing 

uiteindelijk toch niet kon verkroppen, en omdat men vreesde verantwoordelijk te worden 

gesteld voor een deel van de kosten die de partijstrijd had veroorzaakt.496 

In augustus 1671 waren de spanningen zo hoog opgelopen dat de partijen opnieuw naar de 

wapenen dreigden te grijpen. Soldaten uit Kampen bezetten Blokzijl en Zwartsluis om het 

scheepvaartverkeer naar Zwolle lam te leggen, terwijl Zwolse soldaten uitrukten om 

                                                      
493 Redenen vvaeromme de Provintiale Finantien in Over-Yssel wederom in verloop geraecken 1670, 17. 
494 Bussemaker 1889, 189. 
495 Missive (8) van de Hoogh Moghende Heeren Staeten Generael 1671, 5-6. 
496 Het verloop van deze gesprekken is te volgen in de brieven die partijen in deze maanden met elkaar wisselden en die in 

pamfletvorm werden gepubliceerd. Zie: Copien (11) van de missiven der steden Deventer ende Campen aen de stadt Swolle 

(…) en voorts van verscheyden andere brieven vervolgens tusschen deselve Steden onderlinge gewisselt mitsgaders van een 

seeckeren Missive door Ridderschap ende Steden, de Staeten van Overijssel, geschreven aen haer Ho: Mo: in dato den 5. 

Mey Reflecterende op die hier in gevoegde Missive der Stad Swolle van dato den 26 Aprilis 1671. 
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Genemuiden en Kuinre te bezetten, gelegen in het buitengebied van Kampen. Voor de Staten-

Generaal was de maat toen vol. In allerijl stuurden zij eind augustus een commissie naar 

Kampen met daarin opnieuw Adriaen Paets, die in 1669 vergeefs had geprobeerd te bemiddelen 

namens Holland.497 Gedwongen door de omstandigheden konden de strijdende partijen weinig 

anders doen dan zich schikken naar het voorstel dat de commissie hun op 15 september ter 

ondertekening voorlegde. 

De overeenkomst betekende opnieuw een nederlaag voor Van Haersolte en zijn Zwolse 

partij.498 Als voorzitter van de Staten van Overijssel kreeg hij een schorsing van drie jaren aan 

de broek. Gedurende deze periode zou het voorzitterschap worden waargenomen door Van 

Raesfelt. Als drost van Salland werd Van Haersolte voor de periode van een jaar geschorst. Van 

Pallandt, de Sallandse afgevaardigde bij de Staten-Generaal, moest zijn functie met 

onmiddellijke ingang neerleggen. En van de kosten die de Zwolse partij gedurende het conflict 

had gemaakt, moest de partij zelf duizend rijksdaalders betalen. 

Over de door de Zwolse partij vergeven ambten mochten de Staten van Overijssel met 

meerderheid van stemmen beslissen, waarbij de benoemde kandidaten met terugwerkende 

kracht aanspraak konden maken op hun traktementen. Voor de edelen van de ridderschappen 

van Salland en Vollenhove die zich in 1668 hadden aangesloten bij de Deventer partij, en voor 

de Twentse edelen die de Zwolse zijde hadden gekozen, werd een aparte regeling getroffen. Als 

zij moesten procederen over kwesties die met het conflict te maken hadden, konden zij voor 

een periode van vijf jaar een beroep doen op een onpartijdige rechter. 

Alle overige daden en handelingen van de partijen kwamen te vallen onder een algemene 

amnestieregeling, zodat ‘niemand sig over eenige reële schriftelyke ende woordelyke injurien 

geduirende de dissensie voorgevallen, in rechte sal mogen beklagen, of sig daar buiten met 

enige recriminatie, veel min met enige feytelykheden revengeren’. Wie deze regel overtrad, 

werd bestraft als ‘een pertubateur van de gemeene ruste’. Onder de amnestieregeling viel alles 

wat door partijen ‘tot nadeel van elckanders naam en faam gedurende de dissensien is gedaan, 

gesegt, geschreven offte gedaan schryven’. 

 

5.1.6 Samenvatting 

 

Staatkundig gezien deed zich in 1668 hetzelfde probleem voor als in 1654: een 

meerderheidsbesluit van de Staten van Overijssel bleek onuitvoerbaar toen een minderheid zich 

daartegen verzette, waarna twee Statenvergaderingen ontstonden die beide het soevereine 

overheidsgezag opeisten. Voor de oplossing van het soevereiniteitsprobleem had het 

regeringsreglement van 1657, opgesteld onder gezag van de Staten van Holland, geen oplossing 

geboden, anders dan de aanbeveling dat de Staten van Overijssel bij meningsverschillen met 

meerderheid van stemmen beslisten. 

Verschil met de crisis van 1657 was dat de (Deventer) meerderheidspartij in 1668 niet eerst 

aanstuurde op bemiddeling (zoals in 1654 door de Friese stadhouder), maar meteen een 

procedure aanhangig maakte bij de Klaring, het hoogste rechtscollege in Overijssel. Daarbij 

betrad men juridisch gezien onbekend terrein. De Klaring, die werd gevormd door de Staten 

                                                      
497 Samenstelling commissie zie Bussemaker 1889, 193. 
498 Bussemaker 1889, 194-198. 
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van Overijssel zelf, behandelde alleen beroepszaken van lagere overheden, maar had zich tot 

dusver over politieke conflicten in het landsbestuur nooit uitgesproken. In dat geval zouden de 

Staten van Overijssel als rechtscollege een oordeel geven over zichzelf als landsbestuur, 

hetgeen in strijd was met elementaire rechtsbeginselen. 

De meerderheidspartij zette de procedure tegen Van Haersolte en Van Pallandt toch door 

en stuitte daarbij al snel op de grenzen van het staatsbestel. De door de Klaring uitgesproken 

schorsing van Van Pallandt als afgevaardigde bij de Staten-Generaal bleek onuitvoerbaar, 

omdat de betrokkene het gezag van de Klaring niet erkende. De meerderheidspartij riep daarop 

de hulp in van het Hof van Justitie in Holland om uitvoering van de schorsing te verkrijgen, 

maar ook dat bood geen uitkomst. De rechterlijke autoriteiten in Holland aarzelden, omdat zij 

bij een rechterlijke behandeling van de zaak tegen Van Pallandt impliciet ook een uitspraak 

zouden moeten doen over het politieke conflict in Overijssel. 

De Staten van Holland blokkeerden deze procedure. Zij oordeelden dat politieke conflicten 

als in Overijssel helemaal niet door rechtbanken moesten worden opgelost, laat staan dat het 

Hof van Holland zich zou moeten uitspreken over politieke conflicten in andere gewesten. Als 

er al een oplossing moest worden afgedwongen, dan een politieke en bij voorkeur door de 

Staten-Generaal. Maar voor de Staten-Generaal gold in 1668 hetzelfde bezwaar als in 1654. De 

gewesten waren voor hun binnenlandse politieke aangelegenheden autonoom. Alleen op 

verzoek en in noodsituaties kon een dwingende regeling worden opgelegd. 

De Staten van Holland waren minder terughoudend en besloten in 1669 na de mislukte 

bemiddelingspoging van Van Beuningen en Paets de meerderheidspartij als de enige wettige 

Staten van Overijssel te erkennen, maar lieten het daarbij. De opmars van de troepen van 

Frankrijk, Keulen en Munster verschafte de Staten-Generaal de legitimatie om zich uit 

overwegingen van staatsveiligheid met het conflict te bemoeien met als resultaat dat Overijssel 

in september 1671 een pacificatie-overeenkomst kreeg opgelegd waarin de Zwolse partij als 

verliezer uit de bus kwam. 

 

5.2 Pamfletstrijd 1668-1671 

 

5.2.1 Relatie met actualiteit 

 

Vergelijking van de tijdlijnen van de politieke strijd en de pamfletstrijd levert voor de periode 

1668-1671 vier series pamfletten op die voortkomen uit de actualiteit van de politieke strijd. De 

eerste serie ontstond meteen na de scheuring in het landsbestuur op de landdag in april 1668 en 

draaide om dezelfde vraag die in de vorige crisis centraal stond: wie van de strijdende partijen 

mocht zich na de scheuring de wettige Staten van Overijssel noemen? 

De serie begint in mei 1668 met een brief van de Zwolse partij aan de Staten-Generaal over 

wat er tijdens de landdag in Kampen is gebeurd. Kort daarna presenteert de Deventer partij in 

Summier Verbael ook haar versie van het gebeurde, waarin tevens de tekst Justificatoire 

Redenen is opgenomen waarin de Deventer regenten zich verantwoorden voor hun optreden.499 

                                                      
499 De exacte datum van publicatie is onbekend. Gelet op het feit dat Summier Verbael een overzicht van de gebeurtenissen 

geeft dat loopt tot eind mei 1668, is het niet onaannemelijk te veronderstellen dat publicatie kort daarna moet hebben 

plaatsgevonden. Het pamflet is als algemene publieke verklaring opgesteld. Op de titelpagina wordt vermeld dat de tekst ook 

is aangeboden aan de Staten-Generaal. 
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Behalve de brief aan de Staten-Generaal brengt de Zwolse partij onder de titel Redenen ende 

motiven kort daarna nog een publieke verklaring naar buiten waarin wordt uitgelegd waarom 

men de landdag de rug heeft toegekeerd. Later in het jaar, in november 1668, verschijnt van 

Zwolse zijde nog het pamflet Kort Verhael, een verslag van de bespreking die men kort voor 

de zitting van de Klaring in november 1668 met de tegenpartij heeft gevoerd om inzake de 

kwestie-Van Haersolte tot een akkoord te komen. 

Begin 1669 volgt het pamflet Informatie ende Demonstratie waarin de Zwolse regenten, 

veel uitvoeriger dan in hun voorafgaande pamfletten, hun opstelling in het conflict verdedigen. 

Deze publicatie hield vrijwel zeker verband met het feit dat raadpensionaris Johan de Witt in 

december 1668 namens Holland de partijen had uitgenodigd om hun standpunten in Den Haag 

te komen toelichten. Van de Deventer partij was eerder al een publieke verantwoording 

verschenen in het pamflet Summier Verbael/Justificatoire Redenen. Kennelijk vond men in 

Zwolse kringen met het oog op het Haagse overleg nu ook een grondiger verantwoording 

gewenst dan de brief die men in mei 1668 aan de Staten-Generaal had gestuurd. 

De serie over de scheuring wordt in 1669 afgesloten met het pamflet Projecten van 

accommodatie waarin alle relevante stukken zijn opgenomen die tijdens de bemiddeling van 

Van Beuningen en Paets in mei 1669 werden geproduceerd, niet alleen het arbitragevoorstel 

van de beide Hollandse regenten maar ook brieven die de stadsbesturen van Deventer, Kampen 

en Zwolle elkaar over de bemiddeling stuurden. Daarna volgt alleen nog de publicatie van de 

resolutie van de Staten van Holland uit juli 1669 over de erkenning van de Deventer Staten als 

landsbestuur van Overijssel. De resolutie verschijnt pas in Overijssel in 1670 in druk, nadat de 

Staten van Holland daartoe in maart toestemming hadden gegeven. 

Daarmee eindigt de serie over de scheuring. Wat opvalt in vergelijking met de vorige 

periode, is dat de partijen met hun pamfletten veel sneller op de actualiteit reageren dan 

voorheen. Duurde het in 1654 bijna een jaar voordat alle details van de crisis bij het publiek 

bekend waren, in 1668 publiceren de partijen al meteen na de landdag hun standpunten, hetgeen 

de conclusie rechtvaardigt dat men inmiddels kennelijk aan deze nieuwe manier van politiek 

bedrijven gewend is geraakt. Daarop wijst ook dat partijen vanaf het begin niet onder 

schuilnaam maar onder hun eigen namen naar buiten treden zonder zich voor deze publiciteit 

eerst uitvoerig te verontschuldigen. 

Met name de Zwolse partij, die in de vorige crisis op een laat moment in de openbaarheid 

trad, lijkt daaruit in de tweede crisis lering te hebben getrokken. Met vier pamfletten domineert 

de Zwolse partij in 1668 het publieke debat. Met slechts één pamflet onder eigen naam 

(Summier Verbael/ Justificatoire Redenen) steekt de bijdrage van de Deventer partij daarbij 

mager af, niet alleen in vergelijking met de Zwolse bijdrage maar ook vergeleken met de eigen 

publiciteit in 1654. Door hun meerderheidspositie in het landsbestuur vonden de Deventer 

regenten het in 1668 kennelijk niet nodig om meer woorden aan de kwestie vuil te maken dan 

in Summier Verbael/Justificatoire Redenen gebeurde. 

Daarop wijst ook de sobere stijl waarin Summier Verbael/Justificatoire Redenen is 

geschreven. Waar de Deventer tekstschrijvers in 1654 met hun Declaratie en hun Vrome 

Patriot-serie retorisch gezien alles uit de kast haalden om het publiek te overtuigen, beperken 
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zij zich in Summier Verbael/Justificatoire Redenen tot een logisch-argumentatieve 

bewijsvoering waarin breed uitgemeten vijandbeelden en gevoelsargumenten ontbreken. 

 

Niet veroordeeld, toch geschorst 

De schorsing van Van Haersolte is de politieke gebeurtenis die de tweede actualiteitgebonden 

serie op gang brengt. Net als in 1654 verzorgt Van Haersolte in 1668 in zijn eigen zaak zelf de 

woordvoering en laat hij het debat over de gevolgen van de scheuring over aan het Zwolse 

stadsbestuur. Van Haersolte richt zich uitsluitend op het vermeende onrecht dat hem door de 

drie Kamper gemeenslieden is aangedaan. De aantasting van zijn eer en goede naam is de 

voornaamste reden waarom hij als persoon in de openbaarheid treedt, zeker nu hem is gebleken 

dat de Overijsselse partijstrijd ‘door het geheele Landt soo vermaert is geworden dat daervan 

dagelicx in de couranten werdt gewach gemaeckt’.500 

Daardoor zegt hij zich gedwongen te voelen om zijn naam publiekelijk te zuiveren, en wel 

door de drie Kamper gemeenslieden onder ede voor een rechtbank te laten horen. Deze 

mogelijkheid doet zich voor op 21 augustus 1668, wanneer een van hen, Bartholt 

Brandenborgh, in Zwolle wordt gesignaleerd en in gijzeling kan worden genomen. De man 

wordt nog dezelfde middag gedagvaard om voor het Zwolse stadsgericht te verschijnen. Omdat 

hij aanvankelijk weigert om vragen te beantwoorden, kan zijn verhoor pas op 6 november 

beginnen. 

Al tijdens het gerechtelijk proces verschijnen van de kant van Van Haersolte twee 

pamfletten: Kort Verhael en Appendix.501 Gelet op de in de tekst genoemde data moet Kort 

Verhael na 12 september 1668 zijn gepubliceerd en Appendix na 6 november 1668. De teksten 

bevatten een verslag van de aanhouding van de Kamper gemeensman, zijn voorgeleiding voor 

het Zwolse stadsgerecht en het verslag van de rechtszaak. Van Haersolte wil met zijn pamfletten 

aantonen dat hij geen onregelmatigheden heeft gepleegd bij de arrestatie en vervolging van 

Brandenborgh, en dat de beschuldiging van majesteitsschennis een verzonnen misdrijf is, alleen 

bedoeld om hem buiten spel te zetten. 

Van de kant van de Deventer partij verschijnt in het kader van de schorsingszaak in januari 

1669 het pamflet Naedere contschappen waarin verklaringen zijn opgenomen van enkele 

getuigen die door de advocaat-fiscaal Tollius van de Deventer partij zijn gehoord. Een van hen 

is Reynier Schaep, de waarnemend drost van Salland, die tegenover Tollius verklaart dat Simon 

van Haersolte, een broer van Rutger, hem in december 1667 al over het plan van zijn broer heeft 

ingelicht. Zijn verklaring, opgenomen in Naedere contschappen, leidt in 1670 tot een vervolg 

in de vorm van een publieke briefwisseling tussen Schaep en Simon van Haersolte. 

Van een rechtszaak is dan al geen sprake meer. Rutger van Haersolte kan volgens geldend 

recht immers niet worden gedagvaard voor een rechtbank die hij niet erkent, zodat Naedere 

contschappen als processtuk geen betekenis meer heeft. Dat Simon van Haersolte toch een 

tegenreactie publiceert, komt omdat hij zich door de publicatie in een kwaad daglicht gesteld 

                                                      
500 Zie Bronnenlijst: Kort Verhael (2) 1668, 15. 
501 Kort verhael van het gepasseerde omtrent en na het arrest op den 21 augusti deses jaers 1668 angelegt uyt naem ende van 

wegen die heere Rutger van Haersolte. Zie: Bronnenlijst: Kort verhael (2) 1668; Appendix van het Kort verhael van het 

gepasseerde omtrent en na het arrest op den 21 augusti deses jaers 1668 angelegt uyt naem ende van wegen die heere Rutger 

van Haersolte tot Haerst, heere van Staverden, landdroste van Salland en des Graefschaps Lingen op die persoon van 

Bartholt Brandenborgh borger en de gemeensman der stadt Campen ten einde om op geconcipieerde vraeg-articulen van 

kontschap der waerheit te mogen sijn gedient, 1668. 
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voelt. Met zijn pamflet wil hij protesteren tegen de beschuldiging dat hij tegenover Schaep over 

de omkoping van de drie Kampenaren zijn mond voorbij heeft gepraat.502 Op zijn pamflet 

volgen nog een reactie van Schaep, een repliek van Van Haersolte en een dupliek van Schaep.503 

Inhoudelijk gezien is de correspondentie niet meer dan een publieke twist tussen twee edelen 

over het behoud van hun eer en goede naam. 

De serie over de schorsingszaak wordt in 1670 en 1671 afgesloten met vijf pamfletten 

waarin verschillende briefwisselingen tussen Deventer, Kampen en Zwolle over de kwestie zijn 

opgenomen. Ook de ridderschap brengt in 1670 een verklaring over de schorsing naar buiten, 

wat bijzonder mag heten, omdat de ridderschap in Overijssel als corporatie nooit eerder 

politieke standpunten publiceerde.504 Uit de briefwisselingen blijkt dat de Deventer Staten, 

hoewel door Holland erkend als hoogste overheid, nog altijd geen oplossing van het conflict 

hebben weten af te dwingen. De schorsing wordt tenslotte opgelegd door een commissie uit de 

Staten-Generaal als onderdeel van de regeling die de partijen in september 1671 zijn 

overeengekomen. 

De serie (1668-1671) over de schorsing van Van Haersolte laat zien dat zich behalve Rutger 

van Haersolte ook andere leden van de ridderschap in het publieke debat mengen, op 

persoonlijke titel en ter verdediging van hun eer en goede naam. Ook het aantal onderwerpen 

dat de partijen met elkaar bespreken, neemt toe. Niet altijd is vast te stellen hoe zwaar het 

politieke belang weegt.  

Achter de woordenwisselingen van de edelen lijken soms oude familievetes schuil te gaan. 

Zoals in het geval van de genoemde Reynier Schaep die (zijn neef) Simon van Haersolte verwijt 

dat hij van diens familie ‘noyt vele sincere en oprechte inclinatie voor my ofte mijn familie (…) 

maar veel eer allerley teeckenen en marques van een gedwongene Vrientschap, en onder die 

schijn vele bedriegeryen, valsche contestatien, dubbelsinnige beloften en diergelijcke 

bejegeningen’ heeft ondervonden.505 

 

Van Pallandt zoekt een drukker 

De hierboven gesignaleerde verbreding en personalisering van het publiek debat blijkt ook uit 

de derde serie actualiteitgebonden pamfletten. De serie wordt op gang gebracht door de 

aanhouding van de Sallandse edelen Van Voorst, Van Uyterwyck en Van Ittersum. Zij worden 

in Zwolle op 8 mei 1668 gearresteerd, op de terugweg van de landdag naar huis. Opdrachtgever 

is Van Pallandt, de aangetrouwde neef van Rutger van Haersolte, die de drie mannen voor het 

                                                      
502 Tussen Naedere contschappen en de reactie van Simon van Haersolte zit een periode van een jaar. Dat hij zo laat reageert, 

komt volgens Van Haesolte doordat hij langdurig ziek is geweest. 
503 Copia van een geextendeerde missive van d’Heere Symon van Haersolte. Zie Bronnenlijst: Copia (2) 1670; Rescriptie 

ende antwoordt van den heere Reynier Schaep. Zie Bronnenlijst: Rescriptie (12) 1670; Copia van eene duplicale missive van 

de heere Symon van Haersolte. Zie Bronnenlijst: Copia (7)1670; Naerdere ende naeckte wederlegginge van twee distincte 

missiven des heren Symon van Haersolte 1670. 
504 Resolutien ende antwoordt van de Ridderschap van Overijssel op die missive van de steden Deventer ende Campen, Zie 

Bronnenlijst: Resolutien (2) 1670; Copia van een missive van de Heeren van Zwolle gedirigeert aen de Heeren van Deventer 

ende Campen dienende tot rescriptie op derselver missive ende verklaringe van den 9 Augusti 1670 achter dese mede 

gevoeght. Zie Bronnenlijst: Copia (4) 1670; Copia van twee gelijck-luijdende missiven van de heeren van de magistraet der 

stadt Zwolle geschreven ende afgesonden aen de heeren van de steden Deventer ende Campen. Zie: Bronnenlijst: Copia (8) 

1671; Copien van de missiven der steden Deventer ende Campen aen de stadt Swolle (..) en voorts van verscheyden andere 

brieven vervolgens tusschen deselve Steden onderlinge gewisselt mitsgaders van een seeckeren Missive door Ridderschap 

ende Steden. Zie Bronnenlijst: Copien (11) 1671; Copia van een naerdere missive van de heeren van de magistraet der stadt 

Zwolle gedirigeert aen de heeren van Deventer ende Campen ofte haer Ed. gecommitteerden althans tot Deventer. Zie 

Bronnenlijst: Copia (6) 1671. 
505 Naerdere ende naeckte Wederlegginge 1670, 4. 
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Zwolse stadsgericht een verklaring onder ede wil laten afleggen over de vraag of hij in 1665 

voor drie of zes jaren is benoemd als afgevaardigde van Salland bij de Staten-Generaal. 

De drie weigeren, omdat zij de herbenoeming geen zaak voor de Zwolse rechtbank vinden, 

maar een politieke kwestie waarin alleen de Staten van Overijssel tot oordelen bevoegd zijn. 

Zij weten uit Zwolle te ontsnappen en geven op 18 juni 1668 een pamflet uit om de ware 

toedracht van het gebeurde bekend te maken en de geruchten te weerleggen die Van Pallandt 

over de kwestie verspreidt.506 Van Pallandt reageert daarop in september 1668 met het 

tegenpamflet Klaer Bewys waarna de drie Sallandse edelen de serie afsluiten met Nader 

Bewys.507 

Interessant detail uit een oogpunt van medialogica is dat Van Pallandt de echtheid van de 

Verklaringe van de drie Sallandse edelen aanvankelijk betwijfelde, omdat daarin wel de namen 

van de opstellers werden vermeld maar niet die van de drukker, net als bij ‘Pasquillen ende 

fameuse Libellen, dewelcke oock dickwils op valsche namen, door onbekende Druckers 

worden uytghegheven: Om alsoo de waere Autheuren, ende te ghelijcke de Druckers van 

deselve buyten correctie en straffe te houden’. Omdat in de tekst de mededeling voorkwam: 

‘alhier binnen Zwolle gearresteert zijnde’, dacht hij in eerste instantie dat het pamflet in Zwolle 

was gedrukt en liet hij navraag doen bij de enige drukker ter plaatse. 

Maar die wilde ‘dit stuckwercks voor ’t zijne’ niet erkennen, aldus Van Pallandt. Daaruit 

trekt hij de conclusie dat met de woorden ‘alhier binnen Zwolle gearresteert zijnde’ kennelijk 

alleen de plaats wordt aangeduid waar de verklaring is geschreven en niet de plaats waar deze 

is gedrukt.508 In hun reactie (Nader bewys) merken de drie Sallandse edelen op dat zij hun 

verklaring inderdaad in handgeschreven vorm hebben verspreid, niet alleen onder verschillende 

ingezetenen in Zwolle, maar ook onder Van Pallandts vrienden. Zij sluiten niet uit dat de tekst 

van hun verklaring mogelijk door een liefhebber van de waarheid in druk is verspreid. 

Van Pallandt laat in het publieke debat overigens al eerder van zich horen, wanneer hij in 

1665 zonder last of ruggespraak in de Staten-Generaal voorstelt om prins Willem III voor 

vredesoverleg naar Engeland te sturen, wat hem op een publieke uitbrander van de Overijsselse 

landsregering komt te staan.509 In 1670 komt Van Pallandt opnieuw in het nauw, wanneer via 

een vonnis van het Hof van Holland bekend wordt dat hij mogelijk vertrouwelijke staatsstukken 

heeft gelekt naar de Haagse nieuwsagent Lieuwe Aitzema.510 

 

Ingehaald door de actualiteit 

Hoe dicht de tijdlijnen van politieke strijd en pamfletstrijd elkaar naderen, bewijst de vierde 

serie actualiteitgebonden pamfletten. De serie gaat over de financiële positie van Overijssel en 

ontstaat in januari 1670, wanneer een commissie onder leiding van Van Raesfelt aan het 

                                                      
506 Verklaringe van de Hoh: Ed: Geboren Heeren Christoffer van Voorst (...) Pieter van Wterwyck (...) ende Joan Barthold 

van Ittersum te Gerner omtrent de commissie ter generaliteyt aen de Heere Pallant 1665 geconfereert, 1668.  
507 Klaer bewys dat de commissie ter generaliteyt op den 7 april 1665 binnen de stadt Campen door de edelen van Sallant op 

de persoon van de heer Elbert Anthony van Pallandt tot Oosterveen, vrijheer van ‘t Ham, geconfereert is voor ses daeraen 

naestvolgende jaren en niet voor een indeterminaten tyt noch oock niet voor drie jaren 1668; Nader bewys dat de commissie 

ter generaliteyt op den 7 april 1665 binnen de stad Campen door de edelen van Zallandt op de persoon van de heere Elbert 

Anthony B. van Pallandt tot Oosterveen (...) geconfereert is, niet voor ses daaraen naest volgende of seeckere 

gepredestineerde jaren (…) dienende tot straffe van seecker onlangs gedruckt last-schrift genaemt Klaer bewijs, 1668. 
508 Klaer bewys 1668, 4. 
509 Propositie 1666. Dit pamflet is een uitgave van de Deventer partij. Het bevat het voorstel van Van Pallandt/Van Langen 

met toelichting, gevolgd door een commentaar van een anonieme woordvoerder van de Deventer partij. 
510 Missive van den Heere van Pallant. Zie Bronnenlijst: Missive (13) 1670.  
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stadsbestuur van Deventer verslag uitbrengt van haar bevindingen. Vanwege ‘den noot van ’t 

Lant’ en de ‘armoede vande Gemeente’ maakt Van Raesfelt tevens van de gelegenheid gebruik 

om duidelijk te maken wie hij verantwoordelijk houdt voor het feit dat ‘de Finantien vandese 

Provintie (…) wederom in verloop waeren geraeckt’.511 

Over zijn toespraak ontstaat na afloop van de vergadering een discussie, zowel binnen als 

buiten de vergaderzaal. Zoals gewoonlijk zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden zijn 

analyse zo belangwekkend dat zij erop aandringen dat ‘sulcx in geschrifte mochte werden 

vervat’, maar anderen spreken er schande van.512 Zij verdenken Van Raesfelt ervan dat hij de 

financiële problemen doelbewust heeft overdreven om zichzelf als sterke man te kunnen 

presenteren. 

Om aan deze geruchten een einde te maken, besluit Van Raesfelt om zijn toespraak ‘met 

expressie van de naem des Druckers tot Deventer yder een gemeen te maecken’. Daarmee hoopt 

hij duidelijk te maken dat hij niet wordt gedreven ‘door een particuliere haet, nijt, jalousie, pijc, 

ambitie ofte regeersucht (…) maer alleen door een innerlijcke sincere ende oprechte 

genegentheyt ende liefde, tot de conservatie ende welstant van de Provintie van Over-Yssel, 

mitsgaders de goede getrouwe hoochbeswaerde ende bedroefde ingesetenen vandien’.513 

Zijn tegenstanders zijn hem voor. Zij hebben een geschreven versie van de tekst van Van 

Raesfelt in handen gekregen en een weerwoord voorbereid dat zij eind februari, vier dagen voor 

de raadsverkiezing in Deventer, in drukvorm op de markt brengen.514 Het pamflet van Van 

Raesfelt ligt op dat moment klaar om te worden gedrukt. Aan zijn tekst weet hij op het laatste 

moment nog een nawoord toe te voegen waarin hij verklaart verrast te zijn door de publicatie 

van de tegenpartij en aankondigt dit pamflet zo snel mogelijk te zullen bestrijden, zodat het 

publiek zelf kan oordelen wie de ‘perturbateurs van de gemeene ruste’ in Overijssel zijn en wie 

de ‘vaders des Vaderlands’.515 

Het pamflet Notulen ende consideratien dat Van Raesfelts primeur bedierf, was afkomstig 

van leden van de Zwolse partij. Zij presenteerden zich onder het pseudoniem van ‘die sensibel 

Geraecten’, maar uit het feit dat hun boekje is gedrukt in Zwolle en geadresseerd aan de 

‘Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Zwolle’, kan worden afgeleid dat de 

auteurs uit de gelederen van de Zwolse partij komen. In het voorwoord stellen zij dat hun 

pamflet is bedoeld om de analyse van Van Raesfelt te ontzenuwen zodat ‘een yegelijck die 

alleen die moeyte ende tijt sal believen te nemen’ kan vaststellen dat Van Raesfelt absoluut niet 

de bedoeling heeft om ‘het gemeyne beste van de Provintie te behertigen’ maar uitsluitend om 

zijn tegenstanders in diskrediet te brengen ‘ende also voortaen als een groot Yveraer voor ’s 

Landts beste gereputeert ende geadoreert te blijven’.516 

De hierboven beschreven casus illustreert treffend hoe de route van politieke strijd naar 

pamfletstrijd verloopt en hoe dicht deze beide tijdlijnen elkaar ook in de vroegmoderne tijd 

kunnen raken. Er is een spraakmakende kwestie (financiële situatie Overijssel) die twee 

                                                      
511 Redenen vvaeromme de provintiale finantien in Over-Yssel wederom in verloop geraecken, 1670, A2 recto.  
512 Verificatie der Redenen waerom de finantien vande Provintie van Over-Yssel sodanigh zijn in verloop geraect, dat de 

klagende Militie tegenwoordigh prompt niet kan worden betaelt, 1670, 2. Deze Verificatie is opgenomen in een herdruk van 

het pamflet van Redenen vvaeromme de provintiale finantien in Over-Yssel wederom in verloop geraecken. 
513 Verificatie der Redenen 1670, 3.  
514 Notulen ende consideratien dienende tot Antwoort ende debat op de specieuse ende in veelen calumnieuse Harangue van 

d’Heere Droste van Twenthe, 1670. 
515 Verificatie der Redenen 1670, 55-56. 
516 Notulen ende consideratien 1670, voorwoord. 
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politieke groeperingen verdeelt (Van Raesfelt c.q. de Deventer partij tegenover de ‘sensibel 

Geraecten’ c.q. de Zwolse partij). Een actuele aanleiding (mondeling overleg in Deventer) doet 

de ene partij besluiten het handgeschreven verslag in druk uit te geven. Maar voordat het zover 

is, brengt de andere partij al een gedrukte tegenreactie uit die het standpunt van de tegenstander 

bestrijdt in de hoop om daarmee de komende raadsverkiezing in Deventer te beïnvloeden. 

 

Tirannen ontmaskerd 

Naast de actualiteitgebonden series 

komen in het corpus 11 pamfletten 

voor die niet direct verband houden 

met een actuele politieke gebeurtenis 

maar een commentariërende en 

opinievormende functie hebben. 

Daarbij gaat het om twee op zichzelf 

staande anonieme pamfletten uit 1668 

(Afgetrocken Mom-backus van de 

Deventer partij en Den Herlevenden 

Cromwel van de Zwolse partij) en 

twee anonieme series uit 1670 en 

1671 die uit de koker van de Deventer 

tektschrijvers komen. In de ene serie 

treedt de Vrome Patriot opnieuw 

tegen Van Haersolte in het krijt, in de 

andere wordt de ontsnapping van de 

klerk Van Mierlo besproken. 

In het anonieme Deventer 

pamflet-gedicht Afgetrocken Mom-

backus wordt het volk van Overijssel 

beklaagd omdat het zo lang heeft 

gezucht onder het juk van de Van 

Haersoltes.517 Al is het pamflet niet 

ondertekend, zowel in stofbehandeling als in het gebruik van literaire technieken verraadt het 

onmiskenbaar de hand van de Deventer spindoctors. Het gedicht begint met een exclamatio en 

een retorische vraag aan de inwoners van Overijssel om onder ogen te zien wie hen in de 

afgelopen jaren zo genadeloos heeft onderdrukt en uitgebuit. 

Staatzucht, baatzucht en eerzucht zijn de passies die door de Deventer tekstschrijvers 

worden aangevoerd als verklaring voor het politieke wangedrag van hun tegenstanders. Een 

diagnose die wordt samengevat in de spreuk die onder de titel van het gedicht is afgedrukt, een 

citaat van Claudianus: Tolluntur in altum ut lapsu graviore ruant, door de schrijver vertaald als 

                                                      
517 Op het pamflet is geen drukdatum vermeld. Het exemplaar in het Gelders Archief is in handschrift voorzien van het jaar 

1668. Dit jaartal komt overeen met de voorstelling van zaken in de tekst, waarin wordt gesproken over het rechterlijk oordeel 

waaraan Van Haersolte zich binnenkort zal moeten onderwerpen. De gerechtelijke procedure tegen hem begon in november 

1668. 
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‘Soo gaet het; als den Hoogmoet is in top gestegen: Se klavert blindeling en stort vaeck eer sy 

’t denckt’.518 

Met de drukkersnaam en de plaats van uitgave wordt in dit pamflet een vergelijkbaar literair 

spel gespeeld als in eerdere pamfletten van de Deventer partij. Afgetrocken Mom-backus is 

blijkens het impressum gedrukt in de stad Waar-burgh (Deventer) in De Boereklacht (uitgeverij 

van de gedupeerden) naast Het Landverderf (pand van de tegenpartij) in de Wesestraat (waar 

de verweesde burgers en boeren wonen). Het pamflet moet worden gezien als een hartekreet 

(gedrukt met inkt uit hartzeer) op het enige papier dat nog beschikbaar was: getouwde huid 

(touwen is een bewerking van leer). De drukker noemt zich Segmeer van Baten-burgh dat zich 

laat vertalen als ‘ontmaskeraar van profiteurs’.519 

Retorisch gezien is Afgetrocken Mom-backus een voorbeeld van het genus demonstrativum 

waarin prijzen en misprijzen de favoriete taalhandelingen zijn. De geschorste drost Rutger van 

Haersolte wordt zonder verdere toelichting als ‘gitz-wolff’ gedemoniseerd, terwijl zijn 

plaatsvervanger Reynier Schaep wordt geïdealiseerd als het ‘onbevleckte Schaap’ dat anders 

dan zijn voorganger ‘syn lieve Lammeren als kinderen sal queken tot haar nut, en voor haar 

waken, dat haar nimmer treft het jammeren’. Afgetrocken Mom-backus is een gepopulariseerde 

versie van het pamflet Summier Verbael/Justificatoire Redenen dat eveneens verscheen in 1668. 

Beide uitgaven passen in een mediastrategie die de Deventer partij ook in de eerste crisis 

gebruikte: een combinatie van rede en gevoel. Summier Verbael/Justificatoire Redenen is een 

beargumenteerde verklaring (genus deliberativum) waarin het overtuigingsmiddel logos wordt 

ingezet om het eigen standpunt te aan te prijzen. Afgetrocken Mom-backus is een narratief van 

het genus demonstrativum waarin het overtuigingsmiddel pathos wordt gebruikt om het 

beweerde in Summier Verbael/Justificatoire Redenen in een aansprekend frame te plaatsen: de 

bevrijding van een onderdrukt volk uit de handen van tirannieke profiteurs. 

Het Zwolse proza-pamflet Den Herlevenden Cromwel, het andere op zichzelf staande 

pamflet uit 1668, is te beschouwen als de tegenhanger van Afgetrocken Mom-backus. In dit 

pamflet kopiëren de Zwolse tekstschrijvers de Deventer mediastrategie: vanuit een anonieme 

alternatieve woordvoeringsrol wordt een vijandbeeld van de tegenstander opgebouwd dat het 

publiek moet verleiden op een andere manier naar de politieke actualiteit te kijken. Den 

Herlevenden Cromwel is een persoonlijke aanval op Adolf Hendrik van Raesfelt. De vraag die 

de schrijver wil beantwoorden, is of men Van Raesfelt al dan niet als een tiran moeten betitelen. 

Dat de conclusie al vaststaat voordat de auteur zijn betoog begint, blijkt uit de titel van het 

pamflet waarin Van Raesfelt wordt vergeleken met de Engelse dictator Cromwell. Hoewel de 

auteur de indruk wekt dat hij diep in de klassieke literatuur is gedoken om zijn vraag te 

beantwoorden, is zijn pamflet voor een groot deel een plagiaat van het kort daarvoor verschenen 

Engelse pamflet Killing no Murder waarin een moordaanslag op Cromwell wordt 

gerechtvaardigd. De Engelse politieke personen en feiten zijn vervangen door Overijsselse.520 

                                                      
518 Daarmee wordt de spreukenoorlog uit de vorige pamfletstrijd hervat, toen Rutger van Haersolte zijn laatste pamflet ook 

een spreuk van Claudianus meegaf: Rabiem livoris acerbi nulla potest placare dies (niets kan de razernij van de bijtende 

afgunst doen bedaren). Het citaat uit 1668 is daarop een reactie. 
519 Het pamflet is in quarto-formaat uitgegeven. Het impressum is vermeld als voettekst en luidt: ‘Gedruckt in de Stadt Waar-

burgh in de Boere klacht allernaast het Lantsverderf in de Wese-straat op een afgevilde getouwde Boeren-huyt, met inct uyt 

hertseer gedestillieert door Meester Seg-meer van Batenburgh geautoriseert drucker van ‘t Hof van Justitie.’ 
520 Den Herlevenden Cromwel 1668, 4-5, 39. In werkelijkheid volgt de Zwolse auteur soms woordelijk de tekst van het 

pamflet Killing no Murder van William Allen (pseudoniem) dat verscheen in 1657. De Engelse personen en feiten zijn 
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Uit de klassieke literatuur sprokkelt de auteur een hoeveelheid citaten bij elkaar over de 

kwalijke eigenschappen van tirannen. Met een hybride verzameling voorbeelden uit de 

Overijsselse partijstrijd tracht hij vervolgens aannemelijk te maken dat deze citaten op de 

Deventer partij van toepassing zijn, waarbij niet alleen Van Raesfelt maar ook andere Deventer 

regenten het moeten ontgelden.521 De rode draad in Den Herlevenden Cromwel is een 

vergelijking van de veronderstelde karakters van Deventer regenten met de ondeugden die door 

de klassieke auteurs aan tirannen worden toegeschreven. 

 

De Vrome Patriot op herhaling 

Van de twee niet-actualiteitgebonden 

series die in de periode 1668-1671 

verschijnen, is de serie over de Vrome 

Patriot uit 1670 de opmerkelijkste, al 

was het maar omdat de hoofdpersoon 

ook al in het corpus 1654-1657 van zich 

deed spreken. Anders dan in het eerdere 

conflict meldt hij zich nu pas op het 

allerlaatste moment in het publieke 

debat, wanneer de politieke strijd voor 

een groot deel is gestreden en alleen de 

schorsingskwestie zich nog voortsleept. 

In 1654 was het de taak van de Vrome 

Patriot om namens de Deventer partij als 

kwartiermaker van het publieke debat op 

te treden. In 1670 probeert hij om de 

politieke strijd nieuw leven in te blazen. 

De tweede Vrome Patriot-serie heeft in grote lijnen dezelfde opzet als de eerste en volgt 

het narratief van een fictieve gerechtelijke procedure. In het eerste pamflet (Den Ontwaakten 

Overijsselschen Vromen Patriot) wordt verteld hoe de Vrome Patriot in oktober 1668 opnieuw 

een aanklacht tegen Van Haersolte heeft ingediend bij het ‘Wel-adelijken Opper-Gerecht’ van 

Overijssel en wat deze klacht inhoudt. In dezelfde zitting komen namens de verdachte Van 

Haersolte twee edelen aan het woord die zich beklagen over de partijdigheid van de Staten van 

Overijssel en betogen dat alleen het Zwolse stadsgericht bevoegd is om over hem te oordelen. 

Het tweede pamflet (Gerechtelijke Verantwoording) beschrijft een zitting van januari 1669 

waarin de advocaten Quaeso en Kalencam voor hun cliënt vrijspraak vragen. Het derde pamflet 

(Incidenteel Voorstel) gaat over een zitting op 4 augustus 1669 waarin de Vrome Patriot aan de 

rechter vraagt om de beide verdedigers hun huiswerk opnieuw te laten maken. De rechter kent 

het verzoek toe en draagt de advocaten op om de herziene pleitnota in oktober 1669 in te 

leveren. Daarna houdt de serie op zonder dat het tot een behandeling van de zaak komt. 

Gezien de opbouw van de serie zal het abrupte einde niet de bedoeling zijn geweest. Was 

dat wel het geval, dan zouden de schrijvers zich daarover in de tekst zeker hebben uitgelaten 

                                                      
vervangen door Overijsselse. Voor de tekst van het Engelse pamflet zie: Harleian Miscellany of a Collection of Scarce, 

Curious and Entertaining Pamphlets and Tracts, Vol. IX, Londen 1810, p 284-307. 
521 Op de strekking van de voorbeelden kom ik later terug. Zie hoofdstuk 5.2.3. 
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zoals zij ook de moeite namen om de Vrome Patriot in een voorwoord te laten uitleggen waarom 

hij met zijn tweede serie zo laat naar buiten kwam.522 Waarschijnlijk stopten de Deventer 

tekstschrijvers de serie vanuit dezelfde medialogica die hen ertoe bracht om haar te starten: de 

ontwikkeling van het politieke conflict. Zij stuurden de Vrome Patriot in 1670 met zijn toen al 

twee jaar oude aanklacht de arena in om het vastgelopen debat over de schorsing van Van 

Haersolte weer op gang te brengen, en zij stopten ermee, nadat was gebleken dat Van Haersolte 

niet meer aan een schorsing zou ontkomen. Voortzetting van de serie was niet meer nodig. 

 

Venijn op rijm 

De tweede serie van niet-actualiteitgebonden pamfletten bestaat uit zes anonieme Deventer 

spotdichten die verschenen in 1671.523 Ik noem ze de Van Mierlo-serie, omdat zij allemaal 

commentaar leveren op de ontsnapping van de klerk Anthony van Mierlo uit Deventer, een 

anekdote die zijdelings te maken heeft met de financiële crisis in het gewest. Van Mierlo was 

een Zwolse burger die in opdracht van Diederik Roelinck, de griffier van de Staten van 

Overijssel, de provinciale boekhouding verzorgde en daar in de ogen van de Deventer regenten 

een puinhoop van had gemaakt.524 

Van Mierlo werd in 1671 tijdens een bezoek aan Deventer op verdenking van fraude 

gearresteerd, maar wist met een list uit zijn gevangenschap te ontsnappen dankzij de hulp van 

de Deventer regent Arent Rouse. In een boerenwagen en verstopt in een mand vol eieren werd 

de klerk naar een plaats buiten Deventer gesmokkeld waar een paard voor hem klaarstond. 

Rouse behoorde met Hendrick ter Borch en Roelof Steenbergen tot een stedelijke 

oppositiegroep die relaties onderhield met Rutger van Haersolte en zich vanaf 1669 tegen het 

stadsbestuur keerde.525 

Alle gedichten uit de Van Mierlo-serie leveren spottend commentaar op deze spectaculaire 

ontsnapping, maar telkens vanuit een andere gesprekssituatie en binnen een ander frame. In 

Oude-Mans-Praetien, een straatpraatje opgetekend langs de IJssel, gaat het gesprek over de 

ondeugden van de frauderende klerk. In Trompet Liedt ligt de focus op de ondeugden van de 

familie Rouse die de klerk hielp te ontsnappen. In het gedicht Dat veniam corvis richt de dichter 

zich tot de inwoners van Overijssel en vraagt hun om onder ogen te zien wie hen al zo lange 

tijd heeft bedrogen.526 Een oproep die een sterke gelijkenis vertoont met het eerder genoemde 

                                                      
522 De serie is de literaire versie van een aanklacht die in november 1668 bij de Klaring aanhangig werd gemaakt. De 

publicatie van de serie volgde twee jaar later. Kennelijk vonden de Deventer tekstschrijvers de tijdsafstand tussen het 

aanhangig maken van de echte rechtszaak en de fictieve zo groot dat zij meenden daarvoor een verklaring te moeten geven. 

Zie Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, A2 recto/verso. 
523 Het gaat om één dialoogpamflet in dichtvorm (Oude-mans-praetien, gehouden onder de groene Lindekens tot Deventer), 

twee liedjes (Den Over-IJsselschen Rommelpot, Een Trompet Liedt op den Overijsselschen Clerck in de Corf), en drie 

gedichten, waarvan twee beginnend met een Latijns opschrift (Dat veniam corvis en Discite Justitiam moniti et non temnere 

Divo) en één beginnend met het opschrift Jan hoe magh stu noch soo slaepen. Alleen van Den Over-IJsselschen Rommelpot 

heb ik een gedrukte versie aangetroffen, van de overige alleen een manuscript. Gelders Archief. 
524 Rapport Tollius 1672, A2 verso. Een buitenstaander die de boekhouding in 1671 onderzocht, concludeerde dat er zoveel 

onregelmatigheden in voorkwamen dat ‘alle onpartijdighen, die sulcx in oogenschijn en aendachtige opmerckinge sullen 

gelieven te nemen, de voorgeschreven administratie en maniment niet buyten de grootste bedencklijckheyt, en billijcke 

suspitie van maliversatie, en andre faulten en fabrijcque sullen kunnen stellen’. 
525 Zie hoofdstuk 6.2.2.   
526 De tekst luidt: ‘Siet nu vrienden uit u oogen/ wie u dus langs heeft bedrogen/ en die Raedt en kerck bewogen/ door sijn 

mackers die niet pogen/ dan dat door haer heerschappij/ alle schelmen raecken vrij.’ 
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Afghetrocken Mom-backus uit 1668 dat begint met eenzelfde oproep aan de inwoners van 

Overijssel.527 

 

Samenvatting 

De toename van het aantal besproken kwesties is het eerste opvallende verschil dat het publieke 

debat in de periode 1668-1671 onderscheidt van de pamfletstrijd in de vorige crisis. Het 

optreden van Van Pallandt in de Staten-Generaal, de benoeming van Anthony van Haersolte tot 

commissaris-generaal bij de ruiterij, de herbenoeming van Van Pallandt, de omkoping van de 

drie Kamper gemeenslieden, de schorsing van Rutger van Haersolte, de aanhouding van één 

van de genoemde Kamper gemeenslieden, de aanhouding van drie Sallandse edelen, de 

bemiddeling door Van Beuningen en Paets, de financiële positie van Overijssel: het zijn 

allemaal politieke gebeurtenissen die leiden tot de publicatie van een of meer pamfletten. Het 

publieke debat is daarmee een niet meer weg te denken onderdeel van het politieke bedrijf 

geworden. 

Dat de Overijsselse regenten inmiddels aan deze nieuwe vorm van politiek bedrijven 

gewend zijn geraakt, blijkt ook uit de versnelling van het publieke opinievormingsproces: de 

tijd die verstrijkt tussen de politieke gebeurtenis en de openbaarmaking daarvan wordt korter. 

Zo treden beide partijen al meteen na het uiteenvallen van de landdag in Kampen met eigen 

verklaringen naar buiten, terwijl er in 1654 maanden voorbijgingen voordat de inwoners werden 

ingelicht. In 1670 volgen de pamfletten elkaar zelfs in een zo hoog tempo op dat een pamflet 

van de Deventer partij door de actualiteit wordt ingehaald. 

De gewenning aan de openbare opiniestrijd blijkt verder uit de toonzetting van het debat. 

Associeerden de partijen elkaars oppositionele gedrag in 1654 nog met hardvochtig taalgebruik 

en koppige humeuren, vanaf 1668 zijn deze vocabulaires niet meer in de pamfletten aanwezig. 

Zoals partijen elkaar ook niet langer meer verwijten dat zij met hun pamfletten de eenheid 

bedreigen en de ingezetenen opruien. Verdwenen zijn eveneens de verontschuldigingen dat men 

wel gedwongen was om de publiciteit te zoeken. 

De versnelling van het publieke communicatieproces geldt voor beide partijen, maar het 

meest voor de Zwolse partij. Vroegen de Zwolse regenten zich in de vorige crisis nog af of zij 

niet te laat met hun standpunt naar buiten waren getreden, in 1668 maakten zij deze achterstand 

meer dan goed. Maar liefst negen pamfletten publiceerden de Zwolse regenten in het eerste 

conflictjaar. Daartegen steekt de bijdrage van de Deventer partij met twee pamfletten in 1668 

(Summier verbael/ Justificatoire Redenen en Afgetrocken Mom-backus) mager af. 

Opmerkelijk is verder dat zich in de loop van de tweede crisis een omslag voordoet in de 

rolverdeling aanvaller-verdediger. Tot en met de komst van de Hollandse bemiddelaars Van 

Beuningen en Paets in 1669 is de Zwolse minderheidspartij duidelijk de uitdager: van haar kant 

verschijnen tot dat moment de meeste pamfletten. Na de uitspraak van Holland ten gunste van 

de Deventer meerderheidspartij lijkt de politieke strijd stil te vallen om in 1670 weer op te 

laaien, maar nu met de Deventer partij in de rol van aanvaller: de Vrome Patriot wordt door de 

Deventer tekstschrijvers tot leven gewekt om de impasse in de politieke strijd te doorbreken. 

Voor beide partijen geldt in deze periode opnieuw dat de strategie van hun pamfletstrijd 

vooral wordt bepaald door hun positie in de politieke strijd. Is deze zwak, dan doen zij eerder 

                                                      
527 De tekst luidt: ‘Siet Overyssel nu eerst uit syn eygen ogen! / En voelt en kent ter deegh hoe ’t is geringeloort! / Is dees 

Provinci nu ten laetsten moe bedrogen / En merrickt hoe men haren staat de neus doorboort?’ 
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en vaker een beroep op de publieke opinie. Vanuit hun minderheidspositie domineren de 

Deventer partij in 1654 en de Zwolse partij in 1668 het publieke debat. Vanaf 1670 krijgt de 

Deventer pamfletproductie de overhand, omdat de partij zich in het nauw gebracht voelt door 

het vastlopen van de politieke strijd. In alle gevallen fungeert de pamfletstrijd als een middel 

om de politieke strijd op gang te brengen of te heropenen. 

 

5.2.2 Publieke gesprekssituatie 

 

In vergelijking met de vorige periode neemt de publieksgerichtheid van de pamfletten in de 

periode 1668-1671 toe.528 Dat blijkt vooral uit de aard van publieke gespreksituaties die de 

partijen in hun teksten creëren. Overheidscorrespondenties bijvoorbeeld komen in het corpus 

beduidend minder voor. In plaats daarvan zijn de pamfletten geadresseerd aan een algemeen 

publiek, overigens zonder dat dit publiek altijd expliciet wordt genoemd. Wel is meestal uit de 

titelomschrijvingen af te leiden dat de uitgaven voor publieke consumptie zijn geschreven en 

in welke rol het publiek wordt geacht van de inhoud kennis te nemen. 

De titels worden in de meeste gevallen geconstrueerd met het interactieve vocabulaire van 

de retorica waarmee driezijdige publieke gesprekssituaties (spreker-tegenspreker-publiek) 

worden gecreëerd. Zo geeft de Deventer partij haar publieke verdediging in 1668 de titel 

‘Justificatoire redenen van ’t geene by de Staten van Overyssel is verhandelt, in over ende 

omtrent de saecke van den Drost van Sallandt, ende Pallandt’. Het publiek is daarin de 

ongenoemde derde tot wie de Staten van Overijssel zich richten om zich te rechtvaardigen voor 

wat zij in de kwestie Van Haersolte-Van Pallandt (tegensprekers) hebben ondernomen. Met de 

formulering ‘justificatoire redenen’ positioneert de titel het publiek in de rol van retorische 

autoriteit aan wie wordt gevraagd om over de rechtvaardiging te oordelen. 

De Zwolse partij geeft haar visie op de scheuring uit onder de titel ‘Informatie ende 

demonstratie vande Staten van Overyssel tot Zwolle vergadert, over die geschapentheyt vande 

verschillen althans in deselve provintie trotterende, ende van die informaliteyten, 

partyschappen, ende palpable injustitie by de Leden van haer Ed: Mog: dissentierende daer 

omtrent ondernomen ende gepleegt waer door die tegenwoordige onlusten ende scheuringe in 

de Regeringe aldaer sijn veroorsaeckt’.  

In deze titel wordt de publieke gesprekssituatie gekoppeld aan de kennelijk algemeen 

bekend veronderstelde kwestie van ‘de verschillen althans in deselve provintie trotterende’ 

tussen enerzijds de ‘Staten van Overyssel tot Zwolle vergadert’ en anderzijds ‘de Leden van 

haer Ed: Mog: dissentierende’. In deze taalhandeling is het (ongenoemde) publiek de instantie 

waaraan de Zwolse Staten hun informatie voorleggen. 

Andere vocabulaires waarmee (op de titelpagina’s) de tekstgenres van de pamfletten 

worden omschreven, zijn: ‘bewys’, ‘verklaring’, ‘redenen en motiven’, ‘wederlegginge’, 

‘demonstratie’, ‘verantwoording’, ‘voorstel’, ‘debath’ en ‘consideratien’. Zij verwijzen alle 

naar gesprekssituaties van het genus deliberativum en iudiciale waarin de nadruk ligt op 

taalhandelingen zoals rechtvaardigen, verdedigen, verklaren en adviseren. Genre-aanduidingen 

                                                      
528 Zie voor het verband tussen de publieksgerichtheid van de politieke communicatie, het onstaan van de publieke opinie als 

retorische autoriteit en de geboorte van een democratische cultuur de studie van David Zaret, Origins of Democratic Culture. 

Printing, Petitions, and the Public Sphere in Early-Modern England, Princeton/New Jersey 2000. 
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zoals ‘verslag’, ‘informatie’, ‘notulen’ en ‘summier verbael’ verwijzen vooral naar de 

informatieve functie van het pamflet.  

Alle omschrijvingen presenteren meervoudige publieke gesprekssituaties die handelen 

over ‘de swevende verschillen in de provintie van Overijssel’, waarin de partijen die op de 

titelpagina worden genoemd, elkaar met argumenten bestrijden ten overstaan van een oordelend 

publiek. De opkomst van de openbare meningsvorming als nieuwe manier van politiek 

bedrijven blijkt verder uit de talloze verwijzingen naar publieke gesprekssituaties buiten de 

tekst.  

Zoals de opmerking van Van Haersolte dat de Overijsselse partijstrijd ‘door het geheele 

Landt soo vermaert is geworden dat daervan dagelicx in de couranten werdt gewach 

gemaeckt’.529 Of de verwijzing in een Zwols pamflet naar Deventer als een stad die altijd ‘van 

diffamante geschriften, ende van allerhande andere fameuse libellen en pasquillen seer 

vruchtbaer is geweest’ en waar men altijd gemakkelijk drukkers kan vinden ‘om allerhande 

blaeuwe boekjes of andere pasquillen over sodane materien en subjecten te drucken, ende de 

Gemeente daer door op te hitsen’.530 

De toegenomen acceptatie van het publieke debat verleidt zelfs de Overijsselse ridderschap 

om in 1670 met een eigen verklaring over de schorsing van Van Haersolte naar buiten te komen 

in de vorm van een brief aan de stadsbesturen van Deventer en Kampen die ook in druk wordt 

verspreid.531 Voor de ridderschap was deze openbaarmaking een uitzonderlijke actie, al was het 

maar omdat men daarmee publiekelijk afstand nam van een vooraanstaand lid van de eigen 

stand. 

Dat de ridderschap als corporatie de publiciteit gewoonlijk meed, betekent niet dat 

individuele edelen dat ook deden, zoals eerder in dit hoofdstuk al werd gesignaleerd. Behalve 

Van Haersolte gingen in de periode 1668-1671 ook andere edelen op persoonlijke titel van het 

nieuwe medium gebruikmaken om een persoonlijke belang veilig te stellen. Voor Van 

Haersolte en Van Pallandt bestond dat belang in het behoud van hun functies, voor de 

plaatsvervangend drost van Salland Reynier Schaep en de Sallandse edelen Van Voorst, Van 

Uyterwyck, Van Ittersum en Simon van Haersolte in het behoud van hun eer en goede naam. 

Met hun op persoonlijke titel uitgegeven pamfletten veranderden de edelen, bedoeld of 

onbedoeld, ook de beeldvorming van het politieke conflict: van een botsing tussen corporaties 

veranderde de Overijsselse partijstrijd in de publieke beeldvorming geleidelijk in een conflict 

tussen personen. 

 

Popularisering door personalisering 

De popularisering van het politieke debat voltrekt zich in het corpus 1668-1671 vooral in de 

anoniem uitgegeven pamfletten. De inkleding van de vertelsituaties, de keuze van de 

woordvoerders en het gebruik van literaire genres zijn de belangrijkste middelen waarmee de 

partijen hun boodschap proberen af te stemmen op het publiek. Personalisering en 

popularisering gaan daarbij hand in hand. De personalisering verloopt langs twee lijnen: in 

                                                      
529 Kort Verhael (2) 1668, 15. 
530 Notulen ende consideratien 1670, 22, 70. 
531 Resolutien ende antwoordt van de Ridderschap van Overijssel op die missive van de steden Deventer ende Campen 

nopende ‘t poinct van accommodatie der verschillen in de provintie van Overijssel, 1670. 
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plaats van de corporaties treden vaker individuele personen als woordvoerders naar buiten, 

terwijl hun kritiek tegelijkertijd ook een persoonlijker karakter karakter krijgt. 

Deze overgang voltrekt zich in het 

pamflet Den Herlevenden Cromwel 

waarmee de Zwolse tekstschrijvers eind 

1668 de inwoners van Overijssel 

verrasten.532 Daarbij volgden zij het 

voorbeeld dat de Deventer 

tekstschrijvers hadden gegeven met hun 

Vrome Patriot-serie: een frontale aanval 

op de persoon van de tegenstander. 

Terwijl men van de pamfletten van de 

individuele edelen nog kan stellen dat de 

daardoor veroorzaakte personalisering 

een onbedoeld bijeffect was van het 

opkomen voor hun eigenbelang, is Den 

Herlevenden Cromwel een doelbewuste 

poging om de partijstrijd te framen als 

een persoonlijk conflict tussen Van 

Haersolte als leider van de Zwolse partij 

en Van Raesfelt als leider van de 

Deventer partij. 

Den Herlevenden Cromwel is 

geschreven volgens het beproefde recept 

van de vriendenbrief waarin een gepersonaliseerde semi-publieke gesprekssituatie (de open 

brief) wordt gecreëerd die de lezer moet verleiden om zich in de rol van de geadresseerde te 

verplaatsen en kennis te nemen van het uit vriendschap opgeschreven oordeel of advies. Dat 

Den Herlevenden Cromwel voor het algemene publiek is bedoeld, blijkt uit het voorwoord 

waarin de schrijver van de brief zich rechtstreeks richt tot de ‘Beminde Leser’.  

Over zijn brief meldt hij dat deze in haast is geschreven waardoor er mogelijk fouten en 

onvolkomenheden in zijn geslopen, zoals een aantal onvertaalde Latijnse spreuken. Een 

onoverkomelijk bezwaar is dat volgens de anonieme briefschrijver niet, omdat deze onvertaalde 

citaten ‘konnen werden geomittteert ende voorbij gegaen sonder nochtans de sin te breecken’. 

Deze omissie zal hij bij een eventuele tweede uitgave herstellen. Voor deze en andere 

onvolkomenheden vraagt hij zijn lezers begrip met als excuus dat hij heeft ‘gesocht af te beelden 

een groot afgrijselick Monster welckers lichaemen met soveel verscheijden veeren sijn 

behangen, dattet beswaerlick valt om daervan te spreecken’. 

Hij vraagt zijn lezers of deze zijn goede bedoelingen willen waarderen, ‘dewijle het is 

gedaen met een heete penne in der haest en alleen om u te waerschouwen, ten eynde ghy neffens 

anderen door desen Leviathan niet en werd wech geruckt ende verslonden’. Met dit als captatio 

benevolentiae vermomde voorwoord heeft de schrijver zijn vijandbeeld in feite al in de hoofden 

van zijn lezers geplant, nog voordat deze een woord van zijn brief hebben gelezen. Wie hij met 

                                                      
532 Het pamflet heeft geen jaar van uitgave op het titelblad. Gezien de in de tekst vermelde data moet Den Herlevenden 

Cromwel tussen 17 november en 31 december 1668 zijn verschenen. 
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het ‘afgrijselick Monster’ en ‘desen Leviathan’ bedoelt, heeft de lezer al op de titelpagina 

kunnen vernemen. Het is de reïncarnatie van de Engelse dictator Cromwell, ‘sich qualificerende 

Protector, ofte jegenwoordig President van de Provintie van Overyssel’, Adolf Hendrik van 

Raesfelt. 

De fictieve briefschrijver stelt zich voor als een jongeman die net zijn opleiding heeft 

voltooid. Hij verklaart tot het schrijven van zijn pamflet te zijn gekomen, omdat hij van een 

‘seer waerde Vriendt’ het verzoek heeft gekregen om zijn visie te geven op de Overijsselse 

partijstrijd. Over de onbekende vriend komt de lezer niet meer te weten dan dat deze in Deventer 

woont en deel uitmaakt van het Overijsselse landsbestuur. Wederom geheel volgens de regels 

van de retorica (captatio benevolentiae) verontschuldigt hij zich voor zijn onervarenheid in 

staatszaken, maar verklaart hij zich graag bereid aan het verzoek van de vriend te voldoen en 

belooft hij zijn best te doen, al gaat de opdracht zijn krachten wellicht te boven.533 

Zijn bescheidenheid belet hem niet om de Deventer partij, door hem aangeduid als 

‘Machiavellisten’, en Van Raesfelt tot de grond toe af te branden. Tegen mogelijke kritiek dekt 

hij zich in door te verklaren dat hij zijn wijsheden grotendeels aan de klassieke oudheid heeft 

ontleend. ‘Ick sal u nochtans niets geven van mijn eygen inventie ofte maecksel, maer alles 

trecken uyt Plato, Aristoteles, Tacitus, en Machiavel, die des Drosten van ’t Twenthe sijn eygen 

Euangelist is’, houdt hij zijn vriend voor. Daarbij laat hij onvermeld dat grote delen van zijn 

pamflet, inclusief de citaten, een plagiaat zijn van het kort daarvoor verschenen Engelse pamflet 

Killing no Murder waarin een moordaanslag op Cromwell wordt gerechtvaardigd.534 De 

Engelse politieke personen en feiten zijn vervangen door Overijsselse. 

 

Een tiran uit Twente 

De kwestie die de briefschrijver aan de orde wil stellen, is of men Van Raesfelt al dan niet als 

een tiran moeten betitelen. Daarbij gaat hij uit van een definitie die Italiaanse rechtsgeleerde 

Bartolus de Saxoferrato (1313-1357) gaf. Bartolus maakte onderscheid tussen een ‘Tyran Sine 

Titulo’ en een ‘Tyrannus excercitio’. 

 Onder de eerste soort verstaat hij een machthebber die niet door het volk is gekozen maar 

zichzelf op de troon heeft gezet, onder de tweede een heerser die wel over een mandaat van het 

volk beschikt en zijn gezag op tirannieke wijze uitoefent. Aan de hand van citaten van bekende 

klassieke auteurs en voorbeelden van vermeend wangedrag schildert de schrijver vervolgens 

een profiel van de tiran. 

Met deze introductie lijken de lezers een staatkundige verhandeling te kunnen verwachten, 

maar dat is niet het geval. Zowel de tiran van Bartolus de Saxoferrato als de republikeinse 

protector Cromwell zijn niet meer dan frames waarmee de schrijver de citaten en voorbeelden 

in een retorisch kader plaatst. De citaten van de klassieke auteurs lijken tamelijk willekeurig 

gekozen evenals de hybride verzameling voorbeelden uit de Overijsselse partijstrijd, bestaande 

uit halve waarheden, roddel en leugens die vooral betrekking hebben op de ondeugden van de 

tegenstander.535  

                                                      
533 Deze tekst staat in het voorwoord van Den Herlevenden Cromwel in de vorm van de Latijnse spreuk ‘Ut desint vires 

tamen est laudanda voluntas’. 
534 Zie hoofdstuk 5.2.1.  
535 Onwaar is bijvoorbeeld de mededeling dat Van Raesfelt zichzelf als voorzitter van het landsbestuur op de troon heeft 

gezet: de vervulling van het voorzitterschap was reglementair vastgelegd. 
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Om Van Raesfelt als persoon te treffen, doet de schrijver eerst over diens familie een boekje 

open. De havezate Twickel in Delden, die de Raesfelts in 1539 in bezit kregen, staat volgens 

hem bekend als een ‘stamhuis van veel hoeren’ en de Van Raesfelts als een familie met een 

dubieuze reputatie. Over Goosen van Raesfelt, de overgrootvader van Adolf Hendrik, meldt hij 

dat deze in 1544 als drost van Twente de twee juffers Van Beckum op de brandstapel liet zetten, 

wederdopers die door het Spaanse bewind wegens ketterij ter dood waren veroordeeld. Als 

gevolg van de Opstand raakten de Van Raesfelts volgens de schrijver aan de bedelstaf, maar 

door list en bedrog kwamen zij in de eerste helft van de zeventiende eeuw weer in goeden doen. 

Ook de partijgenoten van Van Raesfelt worden stevig onderhanden genomen, al dan niet 

met de rest van hun families. De schrijver richt zijn pijlen eerst op Schaep senior alvorens aan 

zoon Reynier, de plaatsvervangend drost van Salland, te beginnen. Van vader Schaep wordt 

verteld dat hij als kapitein in het Staatse leger door zijn officieren en soldaten werd gevreesd 

wegens zijn ‘knevelarijen ende schrobberijen’ en door herbergiers werd gehaat vanwege zijn 

vraatzucht. Herbergiers zagen hem ‘soo gaern aan hare Taeffel als de Slachter den hondt in ’t 

Vleeschhuys’, omdat hij wel voor drie personen naar binnen schrokte maar slechts voor één 

persoon betaalde. Een dokter zou ooit zelfs hebben opgemerkt dat hij ‘van achteren gelijck die 

vette Varkens van vettigheyt soude sijn toegegroeyt, indien (hy) noch langer hadde geleeft’.536 

Nadat hij zijn portret van de Twentse Cromwell en zijn aanhangers heeft voltooid, eindigt 

de briefschrijver met het uitspreken van het vertrouwen dat zijn vriend ‘den aard en natuyr van 

dit Monster’ zal kunnen doorgronden aan de hand van de beschrijving die hij heeft gegeven. 

Het enige dat hij hem nog wil vragen, is om niet uit de regering weg te lopen en zich door de 

rijzende ster van Van Raesfelt niet te laten verblinden, maar standvastig te blijven. Niet door 

verzet te bieden, want dat zou de tegenstanders alleen maar nieuwe krachten geven, maar door 

geduld te tonen, ‘want alle dingen die men niet en kan keeren ofte beteren, moet men met 

patientie aensien ende voorby laten gaan’.537 

Met deze aan de leer van de Stoa ontleende levensles besluit hij zijn epistel, want ‘hier inne 

bestaet by kans heel de Staets-wysheyt, dat yemant die tijden wel weet t’onderscheyden, en die 

te gebruycken, want somtijts brengt ons een storm spoediger in de Haven dan de stilte’. Intussen 

kan de vriend volgens hem hoop putten uit de gedachte dat wat de Deventer partij eerder is 

gelukt, de Zwolse ook kan lukken: winnen. 

Want, luidt zijn retorische vraag, ‘hebben wy niet gesien, dat die Stadt van Deventer 

gesecondeert met tien ofte twaelf Edelen, drie jaeren lang sich tegens die heel Provintie heeft 

geopposeert, ende sich niet willen onderwerpen die pluraliteyt van stemmen?’ Welnu, ‘wat 

soude wel niet derven doen die Stadt van Zwolle, geassisteert met een considerabel getal van 

Edelen uyt die drie Quartieren, om hare gerechtigheden ende privilegien te mainteneren die 

desen Cromwel soeckt met voeten te treden’. 

Op de bewijsvoering en overtuigingsmiddelen die de schrijver van dit pamflet gebruikt, 

kom ik later in dit hoofdstuk terug. Hier volsta ik met de opmerking dat de Zwolse 

tekstschrijvers met dit pamflet aantonen dat zij ook in de woordvoering hebben geleerd van de 

vorige crisis. Net als hun Deventer collega’s bedienen ook zij zich vanaf 1668 van anonieme 

woordvoerders die zich rechtstreeks tot het publiek richten. 

 

                                                      
536 Den Herlevenden Cromwel 1668, 7-8. 
537 Den Herlevenden Cromwel 1668, 45-49. 
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Het voorwoord als exordium 

Het antwoord van de Deventer partij op Den Herlevenden Cromwel is de hervatting van de 

Vrome Patriot-serie. In het eerste pamflet uit de nieuwe serie (Den Ontwaakten Overysselschen 

Vromen Patriot) wordt de naam van het Zwolse pamflet niet genoemd, maar wordt er wel in 

bedekte termen naar verwezen, en wel met een citaat van Cicero dat aansluit bij het advies dat 

de Zwolse aanhang niet hoeft te wanhopen gelet op wat de Deventer regenten eerder wisten te 

bereiken. Toen zij de meerderheid hadden, citeert de Deventer tekstschrijver Cicero, konden zij 

al niet van ons winnen; nu wij de meerderheid hebben, hoeven wij helemaal niet bang te zijn 

dat zij van ons winnen.538 

Wat de tweede Vrome Patriot-serie anders maakt dan de eerste serie, is de tijdsafstand 

tussen het jaar van uitgave (1670) en de daarin beschreven gebeurtenis (de in oktober 1668 

ingediende aanklacht). In beide Vrome Patriot-series worden fictieve gebeurtenissen 

beschreven, maar helemaal los van de actualiteit staan zij niet: zij verwijzen wel degelijk naar 

werkelijk gevoerde maar mislukte rechtszaken. In 1654 werden de eerste gerechtelijke stappen 

tegen Van Haersolte in het najaar ondernomen en kwam de Vrome Patriot-serie vrijwel meteen 

op de markt. In 1668 diende de zaak tegen Van Haersolte bij de Klaring ook in het najaar en 

volgde de serie meer dan een jaar later. 

De Deventer tekstschrijvers vonden dit tijdsverschil belangrijk genoeg om er aandacht aan 

te besteden. Dat doen zij door de Vrome Patriot in een voorwoord te laten verklaren dat hij zijn 

aanklacht eigenlijk al in 1668 had willen indienen, maar daarvan afzag, omdat hij vertrouwde 

dat de Deventer regenten hun strijd zonder zijn hulp wel zouden winnen. Maar nu ‘de sake al 

noch in vorige verwerringe verblijft te continueren’, heeft hij alsnog besloten de aanklacht 

openbaar te maken in de hoop daardoor ‘een heureuse herstellinge vande oude loffelijke 

Regeering’ te bewerkstelligen.539 

Uit het voorwoord van de Vrome Patriot blijkt dat de Deventer tekstschrijvers hun 

mediastrategie afstemden op het verloop van de politieke strijd. De Deventer partij leek na de 

bemiddeling van Van Beuningen en Paets in 1669 in eerste instantie op een overwinning af te 

stevenen, maar de zaak raakte daarna in het slop. Voor de Deventer regenten was dat reden om 

de Vrome Patriot opnieuw in stelling te brengen, maar niet zonder het publiek eerst uit te leggen 

waarom dat zo laat gebeurde. Het voorwoord laat niet alleen zien hoezeer de Deventer regenten 

hun mediastrategie afstemden op het verloop van de politieke strijd, maar ook dat men in 

Deventer kring geloofde dat publiciteit de vastgelopen politieke strijd ten goede kon doen keren. 

In de tweede aflevering van de Vrome Patriot-serie (de pleitnota Gerechtelyke 

Verantwoording van de advocaten van Van Haersolte) herhalen de Deventer tekstschrijvers de 

truc met het voorwoord. Deze keer is het voorwoord geschreven door gerechtsgriffier Justus 

Patricius die uitlegt dat de pleitnota helaas lang op zich heeft laten wachten. De reden daarvan 

was, legt hij uit, dat Van Haersolte hem om uitstel had gevraagd, zogenaamd om meer 

tegenbewijs te verzamelen. In werkelijkheid heeft hij het uitstel volgens de griffier gebruikt om 

                                                      
538 Letterlijk citaat: Qui cum pluribus erant, paucis nobis non exequari non poterant, hi, post quam pauciores sunt, metuimus 

ne sint superiores. 
539 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, A2 recto/verso. 
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in Deventer en Twente ‘syn partye te styven ende te stercken’ door het betalen van 

steekpenningen.540 

Ook zou Van Haersolte volgens hem hebben geprobeerd om via bemiddeling van zijn 

‘Suppoosten tot Swolle’ goedkeuring te krijgen voor een voorstel om zijn schorsing als 

voorzitter van de Staten terug te brengen tot één jaar, en zijn schorsing als drost van Salland tot 

vier jaar. Een compromis dat volgens Justus Patricius zijn uitwerking ‘op de slappe breinen van 

enige swakmoedige’ niet had gemist en voor de nodige vertraging had gezorgd. Verder werd 

de zaak opgehouden doordat Van Haersolte zijn neef Van Pallandt moest bijstaan die door 

‘Haagsche klerken’ werd beschuldigd van het lekken van staatsgeheime documenten.541 

In beide voorbeelden wordt het voorwoord gebruikt om de fictie van het pamflet te 

verbinden met de actualiteit, zij in beide gevallen op een andere manier. De relatie met de 

actualiteit moge in beide gevallen verschillen, de functie van de voorwoorden is in beide 

gevallen dezelfde. Net als het voorwoord uit Den Herlevenden Cromwel hebben zij de functie 

van een exordium waarin de schrijver zich rechtstreeks tot zijn publiek wendt om zijn tekst te 

plaatsen in de actualiteit van de politieke strijd. 

 

De Vrome Patriot als volkstribuun 

Van de alternatieve woordvoerders die de partijen in de tweede crisis laten optreden, spreekt de 

Vrome Patriot het meest tot de verbeelding. Tegenover de pas afgestudeerde jongeman die zich 

in Den Herlevenden Cromwel namens de Zwolse partij voor het eerst gaat mengen in ‘Staatsche 

affairen’, plaatsen de Deventer tekstschrijvers hun Vrome Patriot als een door de wol geverfde 

vaderlandlievende burger die zich tot spreekbuis heeft gemaakt van alle patriotten in Overijssel.  

Als personage heeft de Vrome Patriot sinds het begin van de partijstrijd een ontwikkeling 

doorgemaakt. Van een verslaggever die in zijn eerste publieke optreden in 1654 (Oprechte ende 

Naeckte Ontdeckinge) zijn eigen mening niet eens kenbaar durfde te maken, veranderde hij in 

een openbaar aanklager die namens de Deventer partij Van Haersolte voor het hoogste gerecht 

daagt. Om in Den Ontwaakten Overysselschen Patriot te eindigen als een volkstribuun die 

opkomt voor de belangen van alle Overijsselse burgers. 

In het voorwoord stelt De Vrome Patriot zich voor als ‘ik, niet uw Ingeboorling, maer 

sympathetyc Compatriot’ en begroet hij zijn publiek als ‘oudt Roomsch Heroyke Overysselsche 

Patriotten’, waarmee hij politiek gezien meteen kleur bekent. Met deze begroeting roept hij de 

herinnering op aan de tijd dat Overijssel deel uitmaakte van het Heilige Roomse Rijk waarin 

steden als Deventer zich vrije rijkssteden konden wanen. 

In zijn voorwoord blikt de Vrome Patriot op deze tijd terug als het tijdperk waarin ‘onse 

noyt volpresene voorouderen’ voor het behoud van hun ‘onwaerdeerlijke Vryheyden, 

Privilegen en Gereghticheden, niet alleen haer tytlijke goederen, maer ook haer Edele bloet niet 

en hebben gespaert, tegens de oppressien vande wettige Prince, machtige Keyseren en 

Koningen’. De tijd ook waarin zij zich niet lieten opdringen ‘Canzelaer en Raden, een Hof van 

Justitie, een ander of nieu gerecht’, maar standvastig vasthielden aan ‘hare wel bestelde ordren 

                                                      
540 Gerechtelyke Verantwoording 1670, voorwoord. De woordvoerder verwijst hier in bedekte termen naar het ontstaan van 

een oppositionele factie binnen de stad Deventer onder leiding van Hendrik ter Borch. Pas in 1672 meldt deze groep zich met 

pamfletten in het publieke debat. Zie hoofstuk 6.2.2. 
541 Van Pallandt ontkent deze beschuldiging in Missive (13) van den Heere van Pallant 1670. 
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ende Rechten, om in allerhande voorvallende saken, hoe die ook mogten wesen, selfs in uwe 

Provincie, en door uw ordinaris geregtelijke wegen Iustitie te administreren’.542 

In zijn voorwoord neemt hij ook de recente partijtwisten mee en spreekt hij zijn 

bewondering uit over de wijze waarop ‘ghy mede, by die Ao. 1654 door de Haersolten verwecte 

dissentien, sijnde in een kleyn getal, doch van couragieuse Heeren, met wijtberoemde 

animositeyt, geen overheersching van particulieren hebt willen dulden, maer deselve 

edelmoedig gerepousseert’. Tot zijn verbazing is hem nu ‘door omstandige communicatie’ ter 

ore gekomen ‘hoe dat deselve Rutger van Haersolte, sich hadde verstoutet, om op nieus, noch 

abominabeler als voor desen, te attenteren op uwe loffelijck gereguleerde Regeringe, vryheyt 

ende Hoocheyt’. 

Daartegen wil hij zich te weer stellen door zijn rechtszaak tegen Van Haersolte te 

heropenen. De actie die hij wil ondernemen om het gezag van de ‘Staten vanden Lande’ te 

herstellen, omschrijft hij later als een actio popularis. Dat is een aan het Romeinse recht 

ontleende rechtshandeling die inhoudt dat elk lid van het volk het recht heeft om bezwaar te 

maken tegen overheidsbeslissingen, ook als hij bij de zaak geen persoonlijk belang heeft. 

Behalve namens het volk dient de Vrome Patriot de aanklacht ook in namens zichzelf (suo 

propio nomine) ‘tot voorstant van alle trouhertige Regenten ende Patrioten’.543 

Zijn volksbeweging (actio popularis) plaatst hij in een politieke visie die ervan uitgaat dat 

God in de harten van de mensen ‘morele of allen Volken Gemene Wetten ende Rechten’ heeft 

ingeplant om ‘als een remedie ende tegengift, tot bestieringe ende betominge der malitie te 

mogen dienen’. Maar aangezien ‘die quaat-aartheyt’ de neiging heeft in kracht toe te nemen, 

blijft het volgens hem tot behoud van de ‘menschelijke Societeyt’ nodig om ‘besondere 

Reglementen ende Statutaire wetten na exigentie ende conditie der complexien van een 

yegelijke Natie te ordonneren’, en regenten en rechters te benoemen, uitblinkend in 

‘wetenschap, vigeur ende vromicheyt’ en bekleed met ‘aansienlijcke Oppermacht ende 

Authoriteyt’. Hun opdracht is om ‘sonder gunst, haat, aansien van saken, personen ofte 

gevolgen’ de wetten te handhaven en de onderdanen volgens deze wetten te besturen. 

Wanneer daarover conflicten ontstaan, zoals nu in Overijssel, is het volgens de Vrome 

Patriot nodig dat de strijdende partijen hun verklaringen ‘naectelijk ende duidelijk’ openbaar 

maken zodat zij volledig op de hoogte zijn van elkaars standpunten. De taak van de rechter is 

‘omme die questieuse saken met alle die reële ende personele eygenschappen, circumstantien 

en consequentien door onfeilbare pertinente cognitie te mogen examineren, doorgronden ende 

een rechtvaardig oordeel daar over vellen ende pronuntieren’. Dat is de reden, zo verklaart de 

Vrome Patriot, waarom hij zijn aanklacht bij ‘desen wel Edelen Gerechte publijkelijk (heeft) 

ingelevert’. 

Daarmee herhalen de Deventer tekstschrijvers in de vorm van de rechtbank-allegorie hun 

ideaal van publieke oordeelsvorming en staatsvorming. In hun visie is Overijssel een 

‘menschelijke Societeyt’ waarin de ‘onwaerdeerlijke Vryheyden, Privilegen en 

Gereghticheden’ van de burgers zwaarder wegen dan de macht van ‘Keyseren en Koningen’ 

met hun staven van ‘Canzelaer en Raden’. Een staat waarin burgers aan hun regenten en rechters 

hebben opdragen om, voortbouwende op de ‘morele of allen Volken Gemene Wetten ende 

                                                      
542 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, A2 recto-verso. 
543 Incidenteel Voorstel 1670, A3 recto. 
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Rechten’ die God heeft voorgeschreven, ‘besondere Reglementen ende Statutaire wetten’ te 

maken al naargelang de ‘complexien van yegelijke Natie’. 

 

Politiek op straat 

Behalve met de nieuwe Vrome Patriot-serie proberen de Deventer tekstschrijvers de politieke 

impasse te doorbreken met de anonieme Van Mierlo-serie, een reeks van zes gedichten over de 

ontsnapping van de gearresteerde Zwolse klerk Van Mierlo uit een Deventer gevangenis.544 

Meer nog dan met de Vrome Patriot-serie, die zich in de rechtszaal afspeelt, brengen de 

Deventer tekstschrijvers met de Van Mierlo-serie de politiek op straat. Een aantal scenes in de 

gedichten speelt zich ook op straat af. 

Dat zij bedoeld waren om op straat ten gehore te worden gebracht, blijkt uit het feit dat 

twee van de zes gedichten straatliedjes zijn, te weten Den Over-Ysselschen Rommelpot en 

Trompet Liedt. Het eerste lied is vernoemd naar de rommelpot of foekepot, een oud 

muziekinstrument dat werd gebruikt ter begeleiding van straatliedjes. Het begint met de regels: 

 

Ey vrunden luystert nae dit liedt, Ho man ho 

Wat dat van Mierlo is geschiedt, So mijn heer alsoo 

Hy was benaut als of hy storf, ho &c 

En liet sich leggen in een korf, Soo mijn &c 

 

Het gedicht bestaat uit 38 regels waarvan de woorden ‘Ho man ho’ en ‘So mijn heer alsoo’ aan 

het einde van elke regel worden herhaald. Het lied moet worden gezongen op de melodie van 

‘De vastenavond die komt aan ho man ho’. In de Nederlandse Liederenbank komen zeven 

straatliedjes uit de zeventiende eeuw voor die op deze wijs gezongen werden. 

Dat ook Trompet Liedt op straat moet zijn gezongen, blijkt zowel uit de vermelding van de 

melodie (Trommen en Trompetten, een wijs die ook wordt vermeld in de Nederlandse 

Liederenbank) als uit de inhoud. In de eerste twee strofen wordt een straatzanger ten tonele 

gevoerd die zich rechtstreeks tot het publiek richt met de oproep om zijn pamflet te kopen en 

verspreiden: 

 

’t Ja, volck wilt u vergaeren 

Daer is ijets raers geschiet 

Men sal’t u gaen verclaeren 

Hier in dit nieuwe liedt 

Ja borgers comt bij mijn 

En coopter acht of thijn 

En wilt leeren 

Wat voor Heeren 

Datter sijn. 

 

Verdeijltse bij u bueren 

                                                      
544 Van de zes gedichten is slechts van één gedicht (Den Over-Ysselschen Rommelpot) een gedrukte versie bekend, de overige 

zijn alleen in handgeschreven vorm overgeleverd. De gedrukte versies zijn verloren gegaan of hebben nooit bestaan. In dat 

geval zijn de gedichten alleen in handschrift onder het publiek verspreid. 
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En maecktse daer gemeen, 

Het lijcken wel wat kueren 

Maer 't is bij jae bij neen 

Voorwaer geen kinderpraet, 

Men hoort het langhs de straet 

Die der dieven 

Quaet doen stijven 

Zijn in staet. 

 

Trompet Liedt telt 18 coupletten van 9 regels en heeft als ondertitel ‘Op den Overijsselschen 

Clerck in de corf’. Terwijl in Den Over-Ysselschen Rommelpot alleen de melodie wordt 

gebruikt om de straatscene op te roepen, wordt in Trompet Liedt ook de vertelsituatie ingezet. 

Retorisch gezien verplaatst de schrijver de lezer vanaf het begin naar een fysieke 

gesprekssituatie: die van een straatzanger die een lied ten gehore brengt en zijn publiek oproept 

zijn liedtekst te kopen en in de stad te verspreiden. Dichter bij de werkelijkheid kan men met 

literaire middelen niet komen. 

In het derde gedicht (Oude-Mans-Praetien) wordt de relatie met het publiek op weer een 

andere manier gelegd. Hier is de dichter niet een volkszanger die met een foekepot langs de 

deuren gaat, of een straatzanger die zijn liedje aan de man wil brengen, maar een ooggetuige 

die in Deventer langs de IJssel wandelt en op de plek die de Groene Linden wordt genoemd, 

een groep mannen ontmoet die het stadsnieuws bespreekt: 

 

Vijff en drie wat ginct’er groff! 

D’Aldersoetst’ en sachtste woorden 

Die ick uit haer monden hoorden 

Waeren, Schrobber, Schelm, Schavuit 

Schraper, Lantdieff, snoodste Guijt, 

Uijtsuijger van wew’n en wesen, 

Die (: van niet tot iets geresen:) 

Uijt der arm’en boeren bloet 

Heeft gesogen al sijn goet. 

Boev’en eer en eedt vergeten, 

Gansch ontbloot van sijn geweten, 

Affgerechte Fielten Fiel, 

Rechte Teunis – sonder – Ziel. 

Lieve tijt! is dit gepresen 

(: Dacht ick:) wat sal t’dan wel wesen, 

Als men t’kint een naeme geeft 

Dat soo veele tituls heeft? 

 

De uitzuiger van weduwen en wezen is de klerk Anton van Mierlo. De dichter-ooggetuige 

luistert een gesprek af tussen een zekere Joris en Floris die van mening zijn dat het met 

Overijssel helemaal de verkeerde kant opgaat. In een dialoog op rijm, waarin Joris en Floris in 
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de directe rede als sprekende personages worden opgevoerd, geven beide mannen hun kijk op 

de politieke situatie. 

Van de overige gedichten uit de Van Mierlo-serie is vooral het gedicht Dat veniam corvis 

opmerkelijk. De titel bestaat uit de beginwoorden van de spreuk ‘Dat veniam corvis vexat 

Censura Colombas’ van Iuvenalis waarmee de Vrome Patriot in 1654 zijn pamflet Oprechte 

ende Naeckte Ontdeckinge eindigde. Daarin staan de raven model voor de profiteurs die 

misbruik maken van hun privileges (lees: de Zwolse partij), en de duiven voor de burgers die 

daarvan de dupe zijn (lees: de Deventer partij). Met dit soort intertekstuele stijlfiguren, waarvan 

er in het corpus meer voorkomen, worden de Deventer pamfletten tot een campagne 

samengesmeed. 

 

Samenvatting 

Hoezeer de strijdende partijen aan het publieke debat gewend zijn geraakt, blijkt uit feit dat zij 

zich niet meer beperken tot het openbaar maken van hun correspondenties. In plaats daarvan 

richten zij zich tot een algemeen publiek, al wordt dit publiek niet altijd expliciet benoemd of 

rechtstreeks toegesproken. De taalhandelingen waarmee de partijen hun genres benoemen, 

creëren driezijdige publieke gesprekssituaties (spreker-tegenspreker-publiek) over ‘die 

tegenwoordige onlusten ende schueringe in de regeringe’ die door middel van de drukpers tot 

stand worden gebracht. 

In de teksten zelf wordt bovendien verwezen naar publieke gesprekssituaties buiten de 

tekst. Zo zijn er herhaalde vermeldingen van berichten in kranten en gesprekken op straat en in 

cafés, en wordt regelmatig verwezen naar eerder verschenen pamfletten als aanleiding voor het 

uitgeven van de eigen publicatie. Deventer wordt in de pamfletten van de Zwolse partij 

genoemd als een stad waar veel pamfletten worden geproduceerd. 

De gewenning aan het publieke debat blijkt verder uit het feit dat in deze periode ook 

individuele personen pamfletten gaan uitgeven. In alle gevallen gaat het daarbij om leden van 

de ridderschap die in bepaalde gebeurtenissen uit de politieke strijd aanleiding vinden om 

correspondenties met tegenstanders openbaar te maken dan wel zich als individu met een 

persoonlijke verklaring tot het publiek te wenden. De aanleiding voor de betrokkenen om een 

pamflet uit te geven is meestal het behoud of herstel van eer en goede naam. 

De personalisering van het publieke debat heeft tot gevolg dat in de openbare beeldvorming 

geleidelijk ook het karakter van de politieke strijd verandert, en wel van een strijd tussen 

partijen in een strijd tussen personen. Een beslissende stap in dat proces is de publicatie van het 

pamflet Den Herlevenden Cromwel, een persoonsgerichte aanval van de Zwolse partij op Van 

Raesfelt, een van de leiders van de Deventer coalitie. Daarmee volgt de Zwolse partij het 

voorbeeld van de Deventer tekstschrijvers die in 1654 in hun Vrome Patriot-serie Van Haersolte 

als persoonlijk doelwit kozen. 

De Deventer partij blijft ook in de tweede periode het meest bedreven in het creëren van 

publieke gesprekssituaties. Van de 24 Deventer pamfletten bestaat de helft uit anonieme 

uitgaven waarin fictieve personen als woordvoerders worden opgevoerd. Naast proza wordt de 

versvorm gebruikt om de politieke boodschap te populariseren. Van de 12 anonieme Deventer 

pamfletten zijn er zeven in dichtvorm geschreven, waaronder twee straatliedjes. De 

belangrijkste publieke woordvoerder van de Deventer partij blijft ook in deze periode de Vrome 

Patriot die opnieuw een rechtszaak tegen Van Haersolte aanspant. 
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Meer nog dan in de vorige periode is de rechtszaak een metafoor voor de publieke 

opinievorming: het personage van de Vrome Patriot ontwikkelt zich tot een volkstribuun die de 

publiciteit zoekt om de impasse in het politieke conflict te doorbreken en namens alle burgers 

van Overijssel een oordeel van de onafhankelijke rechter vraagt over de partijstrijd. Het publiek 

komt ook deze keer zelf aan het woord. 

Met hun aanwezigheid leveren de burgers een bijdrage aan het beeld dat de Vrome Patriot 

schetst van zijn ideale staat: een republiek van vrije burgers die hun eigen regenten en rechters 

aanstellen om wetten te maken en te handhaven. Daarbij toont de Vrome Patriot twee gezichten: 

als Overijsselse Vrome Patriot pleit hij voor een soeverein overheidsgezag in Overijssel, terwijl 

hij in het voorwoord van Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot teruggrijpt op de 

retoriek van de stadsrepubliek uit de landsheerlijke tijd. 

 

5.2.3 Bewijsvoering en argumentatie 

 

In het conflict van 1668 stonden twee hoofdkwesties centraal: de rechtmatigheid van de 

schorsing van Van Haersolte en de vraag wie van beide Statenvergaderingen het wettige 

overheidsgezag bezat.545 Staatkundig gezien was de laatste kwestie zonder twijfel de 

belangrijkste, maar in het publieke debat speelde zij een bescheiden rol. Dat kwam vooral door 

de snelle uitspraak van Holland: na ruim een jaar oordeelden de Staten van Holland, na 

bemiddeling door Van Beuningen en Paets, dat de Deventer meerderheid de wettige 

landsregering was.  

Daarmee was in feite ook het lot van Van Haersolte beslist, al sleepte de kwestie van de 

schorsing zich nog tot 1671 voort. Het debat spitste zich toe op drie vragen. De eerste was een 

bewijstechnische: had de verdachte werkelijk gedaan waarvan hij werd beschuldigd? De tweede 

was een strafrechtelijke: moest de handelwijze van de verdachte, indien bewezen, worden 

aangemerkt als majesteitsschennis? Zo ja, wiens majesteit was in dat geval geschonden en wie 

was bevoegd om daarover te oordelen? De derde was een staatsrechtelijke: kon een drost 

eigenlijk wel worden geschorst? 

De verschuiving van het conflict van een algemeen politieke kwestie (wie 

vertegenwoordigt het wettige overheidsgezag) naar een particuliere (de strafbaarheid van Van 

Haersolte) veranderde ook de aard van het publieke debat. In plaats van hun argumentaties en 

vocabulaires te ontlenen aan de gemeenschappelijke topen van het vrijheid-eenheid-hoogheid 

frame gingen de woordvoerders op zoek naar specifiek juridische topen om de schorsing van 

Van Haersolte te bepleiten c.q. te verwerpen. 

Dat was niet eenvoudig. Wetgeving over het ontslag van ambtsdragers was er niet, zodat 

de partijen waren aangewezen op resoluties over vergelijkbare voorbeelden in het verleden en 

die waren schaars. Nooit eerder in de geschiedenis van het gewest was een drost wegens een 

vermeend delict geschorst, zodat men niet op retro-akten kon teruggrijpen. 

 

                                                      
545 Daarnaast was er nog als derde onderwerp de kwestie van de financiële positie van Overijssel. Daarover verschenen in 

1670-1671 enige pamfletten, deels van financieel-technische aard. In het publieke debat speelde deze kwestie vanwege haar 

specialistische karakter geen belangrijke rol. Wel gebruikten beide partijen elementen uit de financiële rapportages om de 

tegenpartij als onbetrouwbaar en corrupt af te schilderen. 



179 

 

Het redelijke argument 

De Deventer partij heeft haar argumenten voor de schorsing op een rij gezet in het pamflet 

Justificatoire Redenen dat samen met Summier Verbael (het verslag van de landdag) in 1668 

werd uitgegeven. Formeel gezien is Justificatoire Redenen een zakelijk overzicht van hetgeen 

‘by de Staten van Overyssel is verhandelt, in over ende ontrent de saecke van den Drost van 

Sallandt, ende Pallandt’, zoals de inhoud van het pamflet in de titel wordt omschreven. 

De term ‘aanklacht’ is zelfs bewust vermeden, zo blijkt uit de context, omdat deze 

formulering de Deventer Staten tot partij zou maken in een geding waarin zij als rechters 

optraden, hetgeen de Zwolse partij de gelegenheid zou kunnen geven tot wraking.546 Het 

indienen van de aanklacht gaven zij in handen van een advocaat-fiscaal (Tollius), terwijl zij de 

voorgenomen schorsing in eerste instantie tot zijn representatieve functie beperkten: het 

voorzitterschap van de Statenvergadering. 

Justificatoire Redenen bevat een opsomming van juridische argumenten. Uitgelegd wordt 

waarom de Deventer coalitie het wettige landsbestuur van Overijssel is (omdat aan alle formele 

eisen voor het houden van de landdag is voldaan); waarom Van Haersolte zich schuldig heeft 

gemaakt aan majesteitsschennis (omdat hij inbreuk heeft gepleegd op de constitutie van 

Kampen door drie gemeenslieden tot eedbreuk aan te zetten); waarom de rechtszaak moet 

worden behandeld door de Staten van Overijssel (omdat Van Haersolte een provinciaal 

ambtsdrager is en Kampen lid van de landsregering); en waarom Van Haersolte mag worden 

geschorst als voorzitter van de vergadering zolang hij zich niet heeft verantwoord (omdat 

iemand die op basis van betrouwbare getuigenverklaringen van corruptie wordt beschuldigd, 

als verdachte mag worden aangemerkt). 

De schrijvers van Justificatoire Redenen besteden verhoudingsgewijs de meeste aandacht 

aan het onderbouwen van het standpunt dat de Deventer Staten zichzelf terecht beschouwen als 

de Staten van Overijssel, en dat de Staten, bij het ontbreken van een Hof van Justitie, als enige 

bevoegd zijn om ‘te disponeren omtrent saecken van Iustitie’, wanneer ‘een Drost, Schulte of 

Richter parthydigh gehouden wordt’. De nadruk op de rechtsbevoegdheid van de Staten kan 

worden verklaard uit het feit dat de tegenpartij deze rechtsmacht betwistte. De Zwolse partij 

oordeelde dat het stadsgerecht Zwolle of een gerecht buiten Overijssel over Van Haersolte 

moest oordelen. 

Inzake de rechtsbevoegdheid van de Staten verwijzen de Deventer tekstschrijvers naar 

vergelijkbare zaken in het verleden waarin de Staten ook als rechter optraden. Een van deze 

voorbeelden betreft de regeringscrisis 1654-1657, toen de Zwolse partij haar eigen 

Statenvergadering ook uitriep tot hoogste rechter in de zaak die de Deventer partij tegen Van 

Haersolte had aangespannen. Naar analogie daarvan stellen zij dat de Staten ook rechtsbevoegd 

zijn in de nieuwe zaak tegen Van Haersolte.  

Inzake de schorsing verwijzen zij (bij het ontbreken van eerdere schorsingen van drosten) 

naar de schorsing van een hoge provinciale ambtenaar (griffier) in 1616, en naar de zaak van 

een niet nader genoemde regent die ‘om eenige schelt-woorden aen mede Regenten, suspensie 

heeft moeten tolereren, ter tijdt toe deselve sich hadde gepurgeert’. 

 

                                                      
546 De formele aanklacht met dagvaarding tegen Van Haersolte werd in november 1668 door advocaat-fiscaal Tollius 

ingediend bij de Klaring. 
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Het Zwolse verweer 

De Zwolse regenten waren in het conflict 1668-1671 in de minderheid en daarmee per definitie 

de onderliggende partij. Uit de context blijkt dat zij zich daarvan terdege bewust waren: dat alle 

uitgebrachte stemmen inzake het schorsingsbesluit reglementair gezien geldige stemmen 

waren, wordt door hen niet betwist. Alleen de wijze van besluitvorming vechten zij aan: het 

schorsingsbesluit was niet geagendeerd maar genomen tijdens een ingelaste rondvraag die op 

die manier nooit gehouden had mogen worden. 

Als rechtvaardiging voor hun vertrek uit de landdag gebruiken de Zwolse tekstschrijvers 

hetzelfde argument waarop hun tegenstanders zich in de vorige crisis beriepen, namelijk de 

fundamentele wet dat niemand met meerderheid van stemmen van zijn rechten en privileges 

kan worden beroofd.547 Die wet gold volgens de Zwolse partij niet alleen voor corporaties, maar 

ook voor de individuele leden van deze corporaties. Of, zoals de auteur van Den Herlevenden 

Cromwel aan zijn vriend schrijft: 

 

’t Is wel waer Waerde Vriendt, datter een Regeringe moet wesen, en dat men sich moet 

onderwerpen het sentiment en goetvinden van de meeste Leden in saecken, waer over dat 

met pluraliteyt van stemmen kan werden geprocedeert, maer yemant sijn privilegien te 

benemen, goede en vrome Regenten tegen alle recht ende redenen te spolieren en te 

berooven van hare charges en bedieninge, kan met geen pluraliteyt van stemmen werden 

gedaen.548 

 

Feitelijk beroepen de Zwolse regenten zich in dit conflict op hetzelfde beginsel als de Deventer 

regenten in de eerste crisis. Genoemd beginsel betrof in dit geval het geclaimde recht van Van 

Haersolte om het drostambt Salland gedurende de rest van zijn leven te mogen uitoefenen. Niet 

voor niets werd het drostambt volgens de Zwolse partij een ‘permanent officie’ genoemd, dat 

is een ambt waarvoor leden van de ridderschap ‘uyt krachte van hare geboorte ende radicale 

qualiteyt’ in aanmerking komen.549  

De landsregering kon de bekleders van deze permanente ambten volgens de Zwolse 

tekstschrijvers in beginsel niet ontslaan. Was dat wel het geval, dan zouden deze ambtsdragers 

door een anders samengestelde regering gemakkelijk kunnen worden ontslagen en vervangen 

worden door geestverwanten, hoe goed zij hun ambt ook hadden uitgeoefend. In dat geval zou 

niemand een dergelijk ambt meer willen bekleden, omdat hij bij ontslag zijn inkomen verloor 

zonder zich te hebben kunnen voorbereiden op een ander beroep.550 

De enige ontslaggrond voor een permanent ambt deed zich volgens de Zwolse 

tekstschrijvers voor wanneer een ambtsdrager een misdrijf had gepleegd, waarvoor hij na een 

officiële aanklacht door een rechter was veroordeeld. Maar van een officiële aanklacht was 

                                                      
547 Redenen ende motiven waerom de stadt van Swol en een groot aantal der edelen in Over-Yyssel de vergadering tot 

Campen verlaten en de heer drost van Sallant versogt hebben om de leden van deselve binnen Swol te verschryven, 1668. Zie 

Bronnenlijst: Redenen en motiven (1).  
548 Den Herlevenden Cromwel 1668, 35. 
549 Informatie ende Demonstratie 1669, 101. 
550 Uit de argumentatie van de Zwolse partij blijkt hoezeer in de schorsingszaak twee overheidsrollen botsten. Als drost van 

Salland was Van Haersolte rechter en behoorde hij dit ambt uit te kunnen oefenen onafhankelijk van de politieke gezindheid 

van de Statenvergadering. Als lid van de ridderschap van Salland had hij echter ook een vertegenwoordigende functie: lid van 

de ridderschap en voorzitter van de Statenvergadering. In de uitoefening van zijn vertegenwoordigende functie was hij niet 

onschendbaar. 
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volgens de Zwolse partij in april 1668 nog helemaal geen sprake.551 Hoogstens van een 

verdenking die door het stadsbestuur van Kampen publiekelijk werd uitgesproken in de 

Statenvergadering van april, waarin de kwestie niet was geagendeerd en waaruit Van Haersolte 

zich op verzoek van de meerderheid moest verwijderen, zolang hij zich niet had gezuiverd. 

Omdat de Zwolse regenten van mening waren dat een dergelijk zwaarwegend besluit niet 

op deze manier kon worden genomen, zagen zij zich naar eigen zeggen gedwongen de landdag 

te verplaatsen naar Zwolle, zolang de veiligheid van Van Haersolte in Kampen niet was 

gewaarborgd. Daarbij erkenden zij wel dat het reglement van de Statenvergadering niet in een 

dergelijke verhuizing voorzag. Als verontschuldiging voerden zij aan dat het vergaderreglement 

voor een deel verouderd was (niet in ‘viridi observantia’) en dat zij daarom naar bevind van 

zaken hadden gehandeld (‘novum siquidem emergens novo indiget remedio’).552 

Welbeschouwd verdedigden de Zwolse regenten hun vertrek uit Kampen met de juridische 

toop van de verzachtende omstandigheid, namelijk dat zij in de gegeven situatie geenszins de 

bedoeling hadden om een scheuring te veroorzaken, maar alleen om de vergadering om 

veiligheidsredenen te verplaatsen, waartoe de voorzitter volgens hen het volste recht bezat. Dat 

de tegenpartij tegen een dergelijke verplaatsing bezwaar zou maken, verklaarden zij niet te 

hebben verwacht en beoordeelden zij dan ook als onredelijk. Kortom, niet zij waren de 

veroorzakers van de scheuring, maar de Deventer partij. 

 

Majesteitsschennis of niet? 

Wat de Zwolse regenten in het publieke debat betwistten, was niet dat hun tegenstanders de 

wettige meerderheid vormden. Zeker na het besluit van de Staten van Holland, die de Deventer 

meerderheid als wettige Staten erkenden, realiseerden zij zich dat een beroep op de 

ongeldigheid van de stemming geen enkele kans van slagen had. Wat zij betwistten, was de 

wettigheid van het besluit zelf. Dat achtten zij in strijd met de fundamentele orde in de regering. 

Een hoge rechterlijke ambtenaar als een drost kon volgens hen alleen met eenparigheid van 

stemmen worden ontslagen, en dan nog alleen onder bepaalde voorwaarden. 

In hun verweer volgden de Zwolse tekstschrijvers in grote lijnen de bewijsvoering die de 

retorica voor juridische gesprekssituaties voorschreef: zij trokken de verklaringen van de 

getuigen in twijfel, zij herdefinieerden het vermeende misdrijf in een voor henzelf gunstige zin 

(anthorisme) en zij formuleerden een tegenaanklacht (antanagoge).  

Van deze drie sporen liep het eerste al snel dood. De Zwolse regenten slaagden er wel in 

om een van de Kamper gemeenslieden aan te houden, maar toen deze voor het Zwolse 

stadsgerecht een verklaring onder ede moest afleggen, hield hij zijn kaken stijf op elkaar.553 De 

                                                      
551 De verklaringen van de drie Kamper gemeenslieden waren formeel gezien getuigenverklaringen, geen aanklacht. De 

formele aanklacht met dagvaarding tegen Van Haersolte werd in november 1668 door advocaat-fiscaal Tollius ingediend bij 

de Klaring. Dat de Zwolse partij het gerechtelijk proces frustreerde, blijft in deze bewijsvoering ongenoemd. De Zwolse 

factie stelde dat het Zwolse stadsgerecht over Van Haersolte moest oordelen, aangezien hij een burger van Zwolle was en het 

vermeende misdrijf op Zwolse grondgebied was gepleegd. Op de achtergrond van dit debat speelt mee dat de drie 

stemhebbende steden in Overijssel een eigen rechtspraak kenden en zich hadden verplicht elkaar in de handhaving daarvan te 

zullen steunen. Zwolle verweet Deventer en Kampen in 1668 dat zij in de zaak tegen Van Haersolte inbreuk pleegden op dit 

oude stedenverbond ten gunste van de landsregering. Het verwijt van de Deventer partij dat de Zwolse coalitie in 1654 zelf 

ook voorstander was van berechting van Van Haersolte door de Staten, wordt door de Zwolse partij gepareerd met het 

argument dat Van Haersolte destijds werd beschuldigd van malversaties gepleegd als rentmeester van Salland. In die functie 

viel hij als ambtenaar onder het gezag van de Staten, terwijl volgens de Zwolse partij moeilijk vol te houden was dat hij de 

vermeende majesteitsschennis had gepleegd in de functie van drost. Zie Informatie ende Demonstratie 1669, 42-44. 
552 Redenen ende motiven (1) 1668, A3 verso.  
553 Kort Verhael (2) 1668, en Appendix bij Kort Verhael 1668. 
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enige zekerheid die de gijzeling opleverde, was dat het beweerde gesprek tussen Van Haersolte 

en de drie Kamper stadsbestuurders inderdaad had plaatsgevonden.  

Onduidelijk bleef op wiens initiatief en waarom, en wat men precies met elkaar had 

afgesproken. Van Haersolte gaf wel toe dat hem ten laste kon worden gelegd dat hij aan de 

Kamper gemeenslieden de hulp van zijn vrienden had aangeboden, maar niet dat hij daarmee 

aan de magistraat van Kampen schade had willen toebrengen. 

De tweede Zwolse verdedigingslijn – het herdefiniëren van het misdrijf – is in het kader 

van mijn onderzoek het interessantst, omdat de Zwolse woordvoerders in deze bewijsvoering 

werden gedwongen om aan te tonen wat zij onder ‘hoogheid’ verstonden, een begrip dat zij in 

de eerste crisis nog veelvuldig als gemeenschappelijke toop gebruikten. ‘Majesteit’ of 

‘hoogheid’ is een begrip uit het Romeinse recht waarmee het hoogste overheidsgezag wordt 

aangeduid, en kan zowel betrekking hebben op de staat als op het staatshoofd. Het gebruik van 

het begrip ‘majesteitschennis’, in het Overijsselse corpus een veel voorkomende beschuldiging, 

kan inzicht geven in de vraag wie of wat men als het hoogste staatsgezag beschouwde en 

waarom. 

Uit de Zwolse verdediging blijkt hoe onbepaald het concept ‘hoogheid’ in Overijssel in 

deze periode was. Volgens de Zwolse woordvoerders was er van majesteitsschennis in de zaak 

van de Kamper gemeenlieden namelijk helemaal geen sprake. Een dergelijk misdrijf kon alleen 

worden gepleegd door onderdanen in relatie tot hun overheid, en niet tussen overheden 

onderling, dat wil zeggen tussen gelijken ‘soo als ontwijfelijck in dese Leden van een Provintie 

onder malkanderen zyn’.554 Met andere woorden: elkaars autoriteit konden de corporaties die 

deel uitmaakten van de landsregering, niet aantasten omdat zij allemaal overheden waren. 

Bovendien baseerden hun tegenstanders zich volgens de Zwolse regenten ten onrechte op 

de redenering dat wie een lid van het Kamper stadsbestuur kwetste, de Staten van Overijssel 

kwetste, omdat Kampen lid was van de provinciale regering. Volgens de Zwolse tekstschrijvers 

was dat een belachelijke redenering, omdat men op basis van dezelfde redenering zou kunnen 

beweren dat wie een gemeensman uit Kampen verongelijkte, alle zeven provincies van de Unie 

verongelijkte, omdat Overijssel lid van de Staten-Generaal was. In het ergste geval zou het 

beweerde misdrijf volgens de Zwolse partij een particuliere wetsovertreding zijn die uitsluitend 

de magistraat van Kampen raakte. 

Een andere vraag was of het stadsbestuur van Kampen dit vermeende misdrijf eigenlijk 

wel mocht berechten, gezien het feit dat de stad in een dergelijke procedure zowel aanklager 

als rechter was. De Zwolse woordvoerders meenden stellig van niet en oordeelden dat alleen 

het stadsgericht Zwolle in deze kwestie rechtsbevoegd was, omdat het vermeende misdrijf op 

Zwolse grondgebied had plaatsgevonden en de verdachte een burger van Zwolle was. Ook als 

de vermeende majesteitsschennis alleen tegen het landsbestuur gericht was geweest, zou 

volgens hen het Zwolse stadsgericht bevoegd zijn geweest om de aanklacht in behandeling te 

nemen. 

Met deze argumentatie bewees de Zwolse partij de onbepaaldheid van het politieke denken: 

afhankelijk van de situatie kon men in Overijssel kennelijk zelf bepalen wie men als het hoogste 

staatsgezag beschouwde. In de vorige crisis oordeelde de Zwolse partij over deze kwestie nog 

volkomen anders dan in 1668. Toen achtte men de Statenvergadering, waarin de Zwolse partij 

                                                      
554 Redenen ende motiven (1) 1668, A3 recto. 
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op dat moment de meerderheid bezat, wel degelijk rechtsbevoegd, terwijl men deze 

bevoegdheid in de crisis van 1668 afwees. 

Met dit verschil in beoordeling geconfronteerd, stelde de Zwolse partij dat er in 1654 

sprake was geweest van een andere situatie: de aanklacht van de Deventer partij was destijds 

gericht tegen Van Haersolte in zijn functie als rentmeester van Salland, dat wil zeggen als 

ambtenaar in dienst van de Staten, en niet tegen Van Haersolte als drost van Salland, dat wil 

zeggen als lid van de landsregering. 

Los daarvan zou het de Staten volgens de Zwolse tekstschrijvers volkomen onverschillig 

moeten laten of Van Haersolte goede relaties met het stadsbestuur van Kampen wilde 

onderhouden of niet: zolang het algemeen belang niet werd geschaad, was dat een particuliere 

kwestie.555 In plaats daarvan, aldus het Zwolse verwijt, hadden Van Raesfelt en zijn Deventer 

aanhangers in de zaak van de vermeende omkoping van een particuliere kwestie een provinciale 

gemaakt ‘om des te bequamer onder dat Pretext den Drost te konnen vexeren en van de 

Staetsche Vergadering secluderen’. 

Met de formulering van deze tegenbeschuldiging bereikten de Zwolse regenten dat zij in 

het publieke debat strategisch gezien een aanvallende positie konden innemen, zodat zij in hun 

verzet tegen de Deventer partij konden terugvallen op het vertrouwde en courante vijandbeeld 

van de tiran, en op de gemeenschappelijke topen die met dit frame konden worden gegenereerd. 

 

De kracht van een tegenbeschuldiging 

Hun tegenbeschuldiging, derde wapen in een juridische procedure, beperkten de Zwolse 

woordvoerders niet tot machtsmisbruik door de Deventer partij. Ook de beschuldiging van 

corruptie werd beantwoord met een vergelijkbare tegenbeschuldiging. Daarbij richtte men zich 

niet alleen tegen Van Raesfelt, die men als de gedoodverfde tiran beschouwde, maar eveneens 

tegen het stadsbestuur van Kampen. 

Volgens Zwolse partij was het namelijk volkomen belachelijk dat uitgerekend Kampen met 

de eis kwam dat Van Haersolte zich in de vergadering moest zuiveren, omdat het misdrijf 

waarvan hij werd beschuldigd ‘in heel Overyssel nergens minder wordt gelooft te zyn 

ongeoorlooft, als binnen Campen’.556 Daarom stelde Van Haersolte voor dat hij eerst door een 

buitenstaander uitgezocht wilde zien of personen die ‘oit binnen Campen faveur, gunste of 

vruntschap door gelt of geltmiddelen hebben gesocht ofte bekomen, voor criminel aldaer 

worden gehouden’ en of het stadsbestuur deze personen ook verplichtte om zich eerst te 

zuiveren voordat zij hun ambt aanvaardden.557 

Het antwoord wist hij eigenlijk al. In dat geval moest volgens hem namelijk worden 

gevreesd ‘dat het getal van die Regenten binnen Campen seer klein, so niet die gantsche Stad 

sonder alle regeringe sal worden bevonden, dewyle het geen secreet is, noch ook voor 

schandaleus wort gehouden, dat aldaer niemant, selfs in de Gesworen Gemeente, oit wort 

gekoren, of het moet hem ten minsten eenige honderden (…) komen te kosten’.558 Sterker nog, 

de kans dat iemand die in Kampen geen geld bood voor een gunst, voor dom werd gehouden 

                                                      
555 Informatie ende demonstratie 1669, 30. 
556 Informatie ende Demonstratie 1669, 24. 
557 Appendix 1668, 29. 
558 Appendix 1668, 29. 
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was groter dan de kans dat hij als crimineel werd beschouwd wanneer hij wel geld meebracht, 

aldus Van Haersolte.559 

De (tegen)beschuldiging van corruptie was gebaseerd op de beschuldiging die Van Raesfelt 

ooit had geuit aan het adres van de Van Haersoltes, namelijk dat ‘die Drost van Sallandt ende 

die van zijn Familie t’zedert vijftigh ende meerder jaren het meest credijt ende die meeste 

directien in de Regieringe hadden gehadt, ende daer door vele ampten ende beneficien vande 

Regieringe hadden getrocken’. In werkelijkheid hadden de Van Haersoltes veel minder 

overheidsambten bekleed dan de Van Raesfelts, aldus de Zwolse partij. 

Volgens de Zwolse partij werd de opstelling van Van Raesfelt tegenover de Van Haersoltes 

uitsluitend ingegeven door ‘specieuse ende particuliere nydigheyt ende misgunsticheyt’. Als 

het najagen van overheidsambten een reden was om Van Haersolte ongeschikt te verklaren voor 

zijn ambt, kon ook Van Raesfelt geen drost van Twente blijven, omdat hij ‘met festineren, 

drincken ende allerhande andere manieren, by dag ende by nachte’ precies hetzelfde had gedaan 

in Kampen als waarvan de Deventer partij Van Haersolte nu beschuldigde.  

Sterker nog, dan was er in Overijssel geen drost te noemen die zich aan een dergelijk 

vermeend misdrijf in het verleden niet schuldig had gemaakt, en zou dat ook in de toekomst 

niet het geval zijn.560 

 

Het zedelijke argument 

In hun verdediging van Van Haersolte volgden de Zwolse regenten in eerste instantie de 

hierboven beschreven logisch-argumentatieve bewijsvoering met de bijbehorende specifiek-

juridische topen. Niet de persoonlijke aanval op de tegenstanders stond centraal, maar het 

besluit van de tegenpartij om Van Haersolte te schorsen. De hierboven genoemde argumenten 

die tegen de schorsing werden ingebracht, zijn deels afkomstig uit het gewoonterecht en retro-

akten, deels gebaseerd op de algemene bewijsregels die het procesrecht voorschreef. 

Van een geheel andere orde zijn de invectieven die door de Zwolse partij in Den 

Herlevenden Cromwel in stelling worden gebracht. Niet de logisch-argumentatieve 

bewijsvoering staat hierin centraal, maar een in felle kleuren geschilderd vijandbeeld waarin de 

Zwolse tekstschrijvers vooral gebruikmaken van de overtuigingsmiddelen ethos en pathos. Den 

Herlevenden Cromwel is een uitgesproken smaadpamflet waarin het conflict volledig wordt 

gepersonaliseerd. 

In het portret ‘waer in ick desen voorgestelden Cromwel gae afmaelen’, zo kondigt de 

schrijver aan, zal het publiek alles te horen krijgen. Sterker nog, daarin ‘sal men bevinden, dat 

die coleuren en treecken soo levendig sullen werden afgebeeldt, dat men het collationerende 

met sijn principael, met redenen sal mogen twijffelen, of het die copije, of het originael is’.561 

Om niet te indruk te laten ontstaan dat alles verzonnen is, verzekert hij zijn lezers dat hij zijn 

wijsheid heeft geput uit boeken van bekende schrijvers als Plato, Aristoteles, Tacitus en 

Machiavelli. 

Als bewijs trakteert hij zijn gehoor eerst op een mini-college staatsrecht waarin hij uitlegt 

hoe Aristoteles over politiek dacht en welke soorten tirannen er bestaan. Maar al te lang wil hij 

bij de theorie niet stilstaan, zo houdt hij zijn publiek voor, omdat ‘men een saecke lichter kan 

                                                      
559 Appendix 1668, 29-30. 
560 Informatie ende Demonstratie 1669, 30-32. 
561 Den Herlevenden Cromwel 1668, 6. 
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verstaen ende kennen door een descriptie van sijn uiterlijcke hoedanigheden en qualiteyten, als 

door een definitie van sijn wesen’.  

Wat Van Raesfelt betreft is het volgens hem daarom beter om eerst te ‘examineren of hy 

niet en heeft die uyterlijke teeckenen en characters, waer aen men die Tyrannen kan kennen, en 

of hy niet en heeft die huydt van een Leeuw, ende den staert van een Vos, en vervolgens of hy 

oock niet en gebruyckt het geweldt van d’een, ende de listigheyt van d’andere’. Wat volgt, is 

een schijnbaar logisch-argumentatieve bewijsvoering waarin de gevalsbeschrijvingen moeten 

aantonen wat vanaf de titelpagina van het pamflet al vaststaat: de stelling dat Van Raesfelt 

inderdaad is ‘die volmaeckste Tyran die oyt die Sonne heeft beschenen’. 

Elke gevalsbeschrijving heeft dezelfde opbouw. Eerst geeft de schrijver een politiek-

filosofisch citaat uit het werk van een bekende klassieke auteur dat als gezaghebbende uitspraak 

(sententia) wordt gepresenteerd, daarna wordt er uit de Overijsselse partijstrijd een voorbeeld 

bij gezocht dat past in het frame van het citaat. In veel gevallen lijken de voorbeelden tamelijk 

willekeurig gekozen en is niet na te gaan of zij waar zijn of niet, omdat de context ontbreekt. 

Als er al controleerbare voorbeelden worden genoemd, kloppen ze vaak niet.  

Zo stelt de schrijver dat Van Raesfelt zichzelf tot voorzitter van de Statenvergadering heeft 

aangesteld, terwijl hij in werkelijkheid door de Staten van Overijssel werd benoemd conform 

het geldende reglement van orde. Of de beschuldigingen kloppen, maakt in de gekozen 

bewijsvoering eigenlijk ook niet uit. De vermeende misdrijven worden gepresenteerd als feiten 

die vooral door hun veelheid moeten overtuigen.  

De schrijver zelf lijkt zich ook niet erg bezorgd te maken over de vraag of zijn 

bewijsvoering wel waterdicht is. Dat valt af te leiden uit zijn mededeling dat Aristoteles naast 

de door de schrijver aangehaalde eigenschappen ook nog melding maakt van ‘andere maximes 

en teeckenen, waer aen een Tyran te kennen is’. Om de lezer niet te vermoeien laat hij de 

eigenschappen die niet op Van Raesfelt van toepassing zijn, maar weg. 

Om de bewijskracht van de aangehaalde citaten en voorbeelden te versterken beroept de 

schrijver zich verder vooral op metaforen, in het bijzonder op vergelijkingen met dieren die de 

bewezen geachte slechte eigenschappen van de vermeende tiran moeten ondersteunen. De 

genoemde eigenschap is vaak het negatieve tegendeel van de deugden die een gezagsdrager 

geacht wordt te bezitten. Zo wordt de ondeugd van de onmatigheid (tegendeel van de kardinale 

deugd temperantia) geïllustreerd met een verwijzing naar een bloedzuiger die het vel niet eerder 

loslaat ‘of hy moet syn buyck tot overloopens toe vol hebben’, en naar maden ‘die van weelde 

uyttet Speck vallen’. 

Schijnheiligheid is een andere karaktertrek die een tiran volgens de Zwolse 

pamfletschrijver bezit. ‘Hy kan pleyten voor die justitie ende rechtvaerdigheyt, als hy injustitie 

en ongelijck aen eerlijcke luyden gedenckt te doen’. Op die manier handelend doet Van Raesfelt 

hem sterk denken aan een schorpioen, aldus de woordvoerder, want ‘die Schorpioenen by 

yemant gehandelt werdende, schijnen eerst wat te spelen, maer terstond daer na geven sy een 

doodelijcken steeck’. Ook verdeeldheid zaaien wordt genoemd als kenmerkende eigenschap 

van een tiran. Daarin wordt hij vergeleken met ‘een rechten Salamander, die vermaeck schept 

van te leven in ’t vyer van oneenigheyt’. 

In de manier waarop de tiran Van Raesfelt zijn tegenstanders van hun rechten berooft, 

vergelijkt de Zwolse woordvoerder hem met een roofvogel. Waarna hij de retorische vraag stelt 

of de lezer in deze omstandigheden aan de Zwolse partij zou durven adviseren ‘het Swaert uyt 
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hare handen te geven om het selve aen dese Grijpvogels over te laten, en sich daer mede den 

keel en stroot te laten afsteecken?’562  

Om de inwoners van Overijssel te waarschuwen dat ook zij gevaar lopen, maakt de 

briefschrijver gebruik van de topische regel dat als in twee soortgelijke gevallen het minder 

waarschijnlijke mogelijk is, het meer waarschijnlijke zeker mogelijk is. Als de Twentse tiran 

de drost van Salland al zo schandalig durft te bejegenen, zo is zijn redenering, ‘wat sal een 

armen Borger wedervaren, als die sich eens tegens desen Cromwel ofte sijn Raden komt te 

vergaen?’563 

De conclusie laat zich na dit alles raden. Als er iemand is op wie de aangehaalde 

verderfelijke eigenschappen van een tiran kunnen worden toegepast, dan is het Van Raesfelt 

wel. Zo niet, dan is ‘Nero en Caligula groot onrecht gedaen, van diegene, die haer dien titel 

hebben gegeven’. Sterker nog, dan is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat er van de tiran 

zoals deze in het pamflet is beschreven, ooit een exemplaar in levende lijve zal worden 

aangetroffen.564  

 

Schaap met ezelsoren 

In de gepersonaliseerde voorstelling van de politieke strijd is Reynier Schaep het tweede 

doelwit. Schaep is een dankbaar slachtoffer, niet alleen omdat hij is overgelopen naar de 

tegenpartij en als verrader kan worden weggezet, maar ook omdat hij familie is de Van 

Haersoltes, zodat zijn tegenstanders via het familiecircuit goed op de hoogte zijn van zijn 

huiselijke omstandigheden. 

Reynier Schaep staat model voor de ‘vleijers, pluymstrijckers en schelmen’ waarmee 

tirannen als Van Raesfelt zich volgens de Zwolse woordvoerder plegen te omringen. Om zijn 

reputatie in diskrediet te brengen, neemt hij eerst vader Schaep onder handen. Van Schaep 

senior wordt gezegd dat deze als kapitein in het Staatse leger door zijn officieren en soldaten 

werd gevreesd wegens zijn ‘knevelarijen ende schrobberijen’ en door de herbergiers in het hele 

land werd gehaat vanwege zijn vraatzucht.  

Wijlen prins Frederik Hendrik zag in vader Schaep bepaald geen voorbeeldig militair, zo 

krijgt de lezer verder te horen. Toen vader Schaep eens met een compagnie ‘ghehuyrde en 

geleende oolijcke Jongens’ vanuit Rees door Nijmegen trok, waar de stadhouder op dat moment 

verbleef, zou Zijn Hoogheid hebben gezegd dat hij ‘dat beest niet langer voor sijnen Officier 

konde erkennen’. Normaal gesproken zou vader Schaep zeker zijn ontslagen, ware het niet dat 

Sweder van Haersolte, vader van Rutger en vertrouweling van de stadhouder, voor Schaep in 

de bres was gesprongen. 

Maar zoon Schaep was het niet waard. Hij verried zijn ‘Bloetvrienden’ en heulde met de 

vijand, waaruit blijkt dat de oude heer Schaep zijn ‘gulsigheyt, hoovaerdy, gierigheyt ende 

knevelarije’ als een erfzonde heeft overgedragen op zijn zoon. Vraag het maar aan de boeren, 

daagt de Zwolse woordvoerder zijn lezers uit, de boeren ‘tot Winsheym en daer omtrent 

woonende, die meest d’effecten van sijn knevelarij gevoelen’. Schaep junior schaamde zich 

niet om de weilanden die hij van de Staten van Overijssel had gepacht, te laten omploegen en 

                                                      
562 Den Herlevenden Cromwel 1668, 34.  
563 Den Herlevenden Cromwel 1668, 31. 
564 Den Herlevenden Cromwel 1668, 37. 
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bebouwen, wat verboden was. Het drostambt Salland had hij alleen maar op zich genomen om 

de boeren en landerijen straffeloos uit te mergelen, aldus de beschuldiging.565 

Nadat Schaep junior als een verdorven zoon van een verdorven vader is afgeserveerd, grijpt 

de pamfletschrijver terug op roddels uit het familiecircuit om hem verder te vernederen. Thuis 

zou Schaep junior zo zuinig zijn dat hij ‘sijne Kerssen en Appelen selfs aen die Wyven gaet 

verkoopen, uyt vreese, dat sijn Vrouw hem sal besnoepen’, weet de schrijver te melden. En als 

Schaep alleen thuis is, zal hij slechts ‘een Duyfjen aen ’t spit laten leggen, en uyt reysende sal 

hy die tonnen peylen, om wederom te huys komende te konnen sien of ’er oock te vele is uyt 

gedroncken’. 566 

Is Schaep met andere Overijsselse regenten in Den Haag, dan zal hij niet meer uitgeven 

dan nodig is. Onderneemt hij met de anderen per koets een pleziertochtje naar Wassenaar, dan 

zit hij altijd op de bok, niet alleen om wagengeld uit te sparen maar ook om te voorkomen dat 

de voerman de gesprekken in de koets afluistert.567  

De plezierreisjes naar Wassenaar keren later in het pamflet terug in een nieuw frame, 

waarin Schaep wordt geportretteerd als een loopjongen van Van Raesfelt, die alleen op diens 

gunsten kan blijven rekenen als hij bereid is de ezel te spelen ‘daer op die odieuste en swaerste 

packen sullen werden geladen’. Maar, voorspelt de pamfletschrijver, ‘als die Wolfs ooren door 

het Schapen vel sullen beginnen uyt te steecken, ende hy meende niet alleen simpel Verwalter 

maer oock selfs Drost van Sallant te wesen’, dan zal hij snel uit de gratie geraken.568 

Vergelijkbare signalementen van andere regenten uit het Deventer kamp volgen, zowel van 

stedelijke regenten als van leden van de ridderschap. Van jonker Steven van Rhemen, in de 

wandeling de ‘Bol van Deventer’ genoemd, wordt verteld dat hij ‘al sijn gelt met Hoeren heeft 

verteert, en sich niet (heeft) ontsien die grouwelijcke sonde selfs in Godts Huys als hy Ouderling 

was mette Kosters Dochter te plegen’. Jonker Everwyn van Benthem mag dan wel ‘uyt een 

Grafelijck Huys gesproten’ zijn, maar verdient de kost als muzikant op bruiloften en partijen. 

En doctor Tollius, de raadsman van de Deventer partij, wordt door straatjongens in de maling 

genomen. 

De opgediste roddels, de aangehaalde voorbeelden, de uitgekozen citaten en de 

diermetaforen hebben gemeen dat ze een getrivialiseerd vijandbeeld van de Deventer regenten 

creëren als een gezelschap van door lage passies en driften bezeten mannen wier leven geheel 

wordt beheerst door eetlust, wellust, machtshonger, gierigheid, schijnheiligheid, afgunst en wat 

al niet. Ondersteund door het topische gebruik van klassieke citaten (gezaghebbende uitspraak) 

worden de voorbeelden van vermeend zedelijk wangedrag gepresenteerd als argumenten in een 

paradigmatische bewijsvoering die het publiek moet verleiden om haat en afkeer jegens de 

Deventer regenten te koesteren. 

 

Hoofd van de boosaardigen 

Ook de Deventer tekstschrijvers schetsen in hun pamfletten een vijandbeeld van hun politieke 

tegenstanders dat verder gaat dan de vorige keer. Hun voornaamste doelwit is opnieuw Rutger 

van Haersolte. Aanvankelijk beperken zij zich tot de vermeende overtredingen waarvan zij in 

                                                      
565 Den Herlevenden Cromwel 1668, 8. 
566 Den Herlevenden Cromwel 1668, 20. 
567 Den Herlevenden Cromwel 1668, 20. 
568 Den Herlevenden Cromwel 1668, 27. 
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het pamflet Justificatoire Redenen uit 1668 een zakelijk overzicht geven. Daarna doen zij er 

publiekelijk enkele jaren het zwijgen toe, totdat in 1670 blijkt dat de politieke strijd nog altijd 

onbeslist is en nieuwe publiciteit nodig wordt geoordeeld. Dat leidt tot het heroptreden van de 

Vrome Patriot. 

Met de metafoor van het gerechtelijke proces kiezen de Deventer tekstschrijvers opnieuw 

voor een frame waarin de persoon van de tegenstander in de rol van verdachte centraal staat: 

zonder dat er een woord is gezegd, plaatst het narratief Van Haersolte in de rol van een 

beklaagde die zich moet verdedigen tegen de beschuldigingen die tegen hem worden 

ingebracht. Dat wil niet zeggen dat de aanklacht niet op feiten is gebaseerd. De Deventer 

tekstschrijvers laten de Vrome Patriot in 1670 het complete juridische dossier Van Haersolte 

vanaf 1654 opnieuw voordragen. Retorisch gezien is de opsomming een amplificatio die binnen 

de context van de nieuwe rechtsprocedure als een hyperbool kan worden beschouwd gelet op 

het feit dat Van Haersolte voor deze daden in 1657 al door de uitspraak van de Staten van 

Holland was veroordeeld. 

Niettemin heeft de opsomming als paradigmatische bewijsvoering op basis van juridische 

topen zeker de uitwerking van een logisch overtuigingsmiddel. Aan de daden die Van Haersolte 

tussen 1654 en 1657 heeft gepleegd, voegt de Vrome Patriot de vermeende wandaden toe die 

eerder al werden vermeld in het pamflet Justificatoire Redenen uit 1668. Voor het publiek zal 

de nieuwe Vrome Patriot-serie inhoudelijk gezien weinig nieuws hebben bevat, met 

uitzondering van de procesrechtelijke kanten van de zaak-Van Haersolte die door de Vrome 

Patriot ook uitvoerig worden besproken.569 

Bij elkaar genomen schetsen de Deventer tekstschrijvers bij monde van de Vrome Patriot 

een geloofwaardig vijandbeeld van Van Haersolte met behulp van specifiek-juridische topen. 

Dat wil niet zeggen dat gemeenschappelijke topen ontbreken, al zijn zij in de minderheid. Zo 

maakt de Vrome Patriot van een topische redeneerregel gebruik in zijn reactie op het pleidooi 

van twee Sallandse edelen die een goed woordje komen doen voor Van Haersolte. Zij stellen 

dat het conflict het best zo snel mogelijk kan worden beëindigd, want ‘een lieffelijke harmonie 

ende eenigheyt tussen welmenende Regenten baert een gerustelijck groyen en bloeyen van 

overvloeidige welvaert des gemenen Staets ende aller Ingesetenen van dien’. 

De Vrome Patriot wijst erop dat deze bewering op een drogreden berust. Hij analyseert de 

bewering van de edelen als een enthymematische redenering: standpunt (stop de partijstrijd) 

want argument (harmonie tussen welmenende regenten is in ieders belang). Met de 

hoofdpremisse (het nut van onderlinge harmonie tussen welmenende regenten) is hij het eens, 

verklaart de Vrome Patriot tegenover de rechtbank. Eens is hij het ook met de conclusie dat de 

partijstrijd zo snel mogelijk moet stoppen.  

Maar niet eens is hij het met de (verzwegen) minor-premisse dat Van Haersolte tot de 

welmenende regenten behoort. Deze premisse is volgens hem niet van toepassing op Van 

Haersolte, ‘als konnende deselve niet onder de welmenende, dan ter contrarie, moetende 

gehouden werden voor een hooft ende Oversten der boosaerdigen, die haer eygen eer en 

voordeel boven des Lants nutte betrachten ende promoveren’ (uit-tegendelen-toop). 

                                                      
569 Vanuit de actualiteit van de politieke strijd beoordeeld is dat een logische keuze. De juridische vraag wie over de zaak-

Van Haersolte moest oordelen, was in 1670 nog altijd niet opgelost, zodat het logisch was dat de rechter in deze fictieve 

procedure zich ook over dit aspect uitsprak.   
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Deze weerlegging is de opmaat naar een pathetisch geformuleerde conclusie: de Vrome 

Patriot zal zijn gerechtelijke actie met onverminderde kracht voortzetten, omdat Van Haersolte 

zich onwelwillend heeft getoond door uit de landdag weg te lopen. Gebruikmakend van een 

beeldspraak uit de Bijbel en een ziekte-metafoor concludeert hij dat de beklaagde ‘uyt het 

midden van de welmenende (Regenten) verbannen, ende na verdiensten gestraft moet werden, 

op dat niet sijn suyrdeessene een meerder soet deeg, ende sijn melaetsheyt geen meerdere 

swakgevoelige kome te infecteren’.570 

Dat Van Haersolte als persoon niet langer te vertrouwen is, moet hem het zwaarst worden 

aangerekend, aldus de Vrome Patriot. Daarmee introduceren de Deventer tekstschrijvers 

opnieuw de kardinale deugden in het publieke debat. De veiligheid die de staat moet bieden, 

bestaat volgens hen namelijk niet alleen uit het maken van wetten, waarvan ‘d’observantie ende 

excutie door boosheyt ende broosheyt kan werden genegligeert’, maar in de ‘vroomheyt ende 

cordaetheyt van getrouwe ende ernsthaftige Regenten, op dewelcke alle ondersaten konnen 

gerust sijn, volgens de spreuk: ‘t is ware versek’re securiteyt, geen onrecht bevresen in 

d’Overheyt’.571 

Daarmee herhaalt de Vrome Patriot in nagenoeg dezelfde bewoordingen de zedelijke 

argumentatie die de Deventer partij in haar Declaratie van 1654 tegen Van Haersolte 

aanvoerde, en bevestigt hij impliciet dat hij behalve als actieleider van alle Overijsselse 

patriotten nog steeds woordvoerder van de Deventer regenten is. De aanklacht tegen Van 

Haersolte mondt uit in de hoofdbeschuldiging dat de verdachte wederom de fundamentele orde 

van de staat heeft geschonden door ‘staende de wettige Staetse vergaderinge een andere 

vergaderinge te beschrijven: op een andere, een onrechte plaetse, ende tijt: in sulker manieren 

als hem soude gelusten, en op sijn prive authoriteyt’.572 

Deze hoofdbeschuldiging wordt door de Vrome Patriot als een pathos-argument 

hergebruikt door haar te verbinden met de angstgevoelens die de burger voor zijn overheid kan 

voelen. De koppeling met de angst-toop legt hij met behulp van de meer-minder toop ‘als van 

twee vergelijkbare zaken de minst waarschijnlijke mogelijk is, is de meer waarschijnlijke ook 

mogelijk’. Het minste waarschijnlijke geval is in deze bewijsvoering: het eigenmachtig 

ontbinden van de Statenvergadering.  

Als Van Haersolte op eigen houtje al een vergadering van het landsbestuur kan ontbinden, 

zo luidt de redenering van de Vrome Patriot, wat kan hij dan wel niet aanrichten ‘in tijden als 

geen Staetsche vergaderinge voor handen ware’, in kwesties die ogenschijnlijk van minder 

belang zijn en waarvan ‘de innerlijke beschapenheyt, door eenig particulier, of Collegiaal Lidt 

der Regeringe, van buten niet en soude konnen werden gepenetreert of gediscerneert?’573 De 

intentie van de retorische vraag is om bij de lezers een gevoel van angst op te wekken en deze 

angst te gebruiken als een argument om te betogen dat het publiek terecht een afkeer kan en 

mag hebben van Van Haersolte. 

 

                                                      
570 In het Nieuwe Testament komt het begrip ‘zuurdesem’ voor als peioriatieve metafoor: een ingrediënt dat een andere stof 

bederft. Voor het gebruik van ziekte-metaforen: Helmers 2016. 
571 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, 19. 
572 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, 15. 
573 Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot 1670, 16. 
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Afrekening met de vriendenkliek 

Een verschil met de vorige periode is dat de Deventer tekstschrijvers zich niet langer alleen op 

Rutger van Haersolte richten, maar ook op zijn aanhangers. Daarbij hebben zij het vizier vooral 

gericht op de familieleden van de beklaagde. De Van Haersoltes worden voorgesteld als de 

voornaamste aanstichters van de partijstrijd, terwijl de Zwolse stadsbestuurders worden 

ontzien. Vanuit actualiteit gezien is deze keuze te begrijpen: na de uitspraak van Holland in 

1669 vormt het Zwolse stadsbestuur geen bedreiging meer en spitst de pamfletstrijd zich toe op 

de schorsingskwestie. 

Met hun persoonlijke aanval op de familie Van Haersolte dragen ook de Deventer 

tekstschrijvers bij tot de trivialisering van de pamfletstrijd die door het Zwolse pamflet Den 

herlevenden Cromwel werd ingeluid. Voor de aanval op de familieleden van Rutger van 

Haersolte gebruiken de Deventer tekstschrijvers niet de Vrome Patriot. Hij blijft in de 

rolverdeling de openbaar aanklager die zijn aanklacht vooral baseert op juridische 

argumentaties. Evenals in de eerste serie worden Rutgers advocaten, in deze zaak de heren 

Quaeso en Kalencam, gebruikt om de lasterpraatjes te verspreiden. 

Deze werkelijk bestaande Zwolse advocaten komen aan het woord in het tweede pamflet 

uit de Vrome Patriot-serie (Gerechtelijke Verantwoording) dat de lezer moet doen geloven dat 

de familie Van Haersolte een bende rovers is. Om dat effect te bereiken maken de Deventer 

tekstschrijvers opnieuw gebruik van de stijlfiguur van de antiparastase waarbij de spreker een 

vergrijp als prijzenswaardig voorstelt zodat de verwerpelijkheid des te meer in het oog springt.  

In hun pleitrede baseren Quaeso en Kalencam zich op de leer van Aristoteles ‘dat boven 

alles een yder sig selven vrient is’ en ‘datmen niet so seer voor yet gemeens als wel voor sig 

selven ende de sijnen regeert’. Deze staatleer verklaart volgens hen waarom ‘de culture ende 

latreia van den ronden Afgodt’ heden ten dage ‘in een gansch vigerende practijke is’. 

Ook in Overijssel wordt de ‘ingewortelde practijke ende nutheyt van dese Commercie’ 

volgens de advocaten beschouwd als een ‘opentlijke geoorlofde coustume die cracht van een 

wet heeft’. Kan men het de familie Van Haersolte, die geen ander vak heeft geleerd dan ‘die 

fameuse profitabele kuyp-konst’, dan kwalijk nemen dat zij zich aan deze wet houden, ‘de rest 

latende tot beschikkinge van burgers wiens hersenen door studie bequamigt zijn?’ vragen de 

beide advocaten zich af.574 

Binnen dit frame presenteren zij de spectaculaire opkomst van de familie Van Haersolte in 

het Overijsselse landsbestuur. Vanaf het moment dat Rutgers vader Sweder, een  Zwolse burger, 

‘den gemenen paarde-dienst’ in het Staatse leger verliet, bekleed met ‘d’echarpe van Swols 

Burgemeester’ lid werd van de Staten-Generaal en toetrad tot de ridderschap van Overijssel, 

heeft hij voor al zijn verwanten ‘de deure van verhoginge en verrijkinge’ wijd geopend. Alle 

bekende namen komen in dit familieportret voorbij, te beginnen met zijn zoon Anthony. 

Van hem wordt verteld dat hij als cornet in het Staatse leger ‘sijn charge met sulk een 

omsigtige moedigheyt heeft gemenageert dat (hij) liever wou sijn degen quiteren dan met 

tegenvechten sijn delicate bloet tot schijnelijcken Lants-dienst perikliteren’, dat alles onder het 

motto ‘dat een vliedend man weer stryden kan’. Opgeklommen tot luitenant-stadhouder trok hij 

zich tijdens de Munsterse oorlog terug binnen de veilige muren van zijn vaderstad Zwolle om 

pas weer tevoorschijn te komen toen de vijand vertrokken was, ‘op den Hellendoorner Berg, 

                                                      
574 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 7, 10. 
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ses uyren gaans van Swol, met strenge ogen den bereets afgewekenen vyant van verre 

nagjagende’.575 

Ook Van Pallandt, de schoonzoon van Anthony, wordt door de raadslieden van Van 

Haersolte het graf in geprezen. Met de bezwaren tegen de verlenging van Van Pallandts 

benoeming in de Staten-Generaal maken de advocaten korte metten. Van Pallandt is inderdaad 

niet erg snugger, moeten ook zij toegeven, maar in Den Haag staan ‘diverse Leer- en 

Hovemeesters’ klaar om hem te helpen. Van Pallandt kan volgens de advocaten ‘als een 

simpelen taalvoerder’ van Van Haersolte in Den Haag gewoon niet worden gemist, omdat hij 

op die manier de belangen van de prins van Oranje en die van Van Haersolte het best kan 

behartigen.576 

Dat Van Haersolte als drost van Salland geld heeft gevraagd voor de baantjes die hij in de 

aanbieding had, valt hem volgens zijn advocaten evenmin te verwijten. Moest hij deze soms 

gratis uitdelen dan? Bovendien vroeg hij meestal een ‘een seer civilen prijs’. Zo hoefde een 

varkensbesnijder voor een octrooi niet meer dan ‘vier ducatons’ te betalen. De familie van de 

varkensbesnijder raakte daardoor in goeden doen en kon Van Haersolte als tegenprestatie 

tegenwoordig goede diensten bewijzen, zodat ze beiden baat hadden gehad bij de transactie. 

Wat was daartegenin te brengen?577 

Ook de kritiek dat de Zwolse advocaat Jacob Vriese vanwege zijn burgerstatus nooit door 

Van Haersolte als waarnemend drost aangesteld had mogen worden, werpen de advocaten verre 

van zich. Dat valt volgens hen gemakkelijk uit te leggen en wel met de volgende redenering: 

Van Haersolte is zowel drost van Salland als burger van Zwolle, ergo: het drostambt van Salland 

kan door een Zwolse burger worden vervuld. Als het drostambt door een burger van Zwolle 

kan worden uitgeoefend, waarom zou de waarnemend drost dan geen burger uit Zwolle mogen 

zijn zoals Vriese?578 

Ook de beschuldiging dat Van Haersolte met de ambtenaren van de provinciale griffie heeft 

samengespannen en samen met hen ‘ontallijke vilaine stukken geformeert heeft’, wordt door 

zijn raadslieden betwist. Zij ontkennen het gebeurde niet, maar vragen de rechter in overweging 

te nemen dat ‘des Heeren Beklaagden familiaren ommegank met die suppoosten van de Greffie’ 

niet alleen voortvloeide uit zijn functie, maar ook uit ‘sijn nederigen, soeten conplaisante 

inborst’. Van jongsaf was Van Haersolte namelijk gewoon, aldus zijn raadslieden, om ook met 

‘geringe luyden en hayre nighten genauwe conversatie te onderhouden’.579 

Als het beste bewijs daarvan kan volgens hen dienen dat een zekere Janneken Meuwes 

‘dikwijls met hem op Priapi Hengstjen so stevig gereden heeft, dat haar buyck verholen kullijke 

sinkingen onderhevig geworden is’. Uiteraard moest er toen vanwege de zwangerschap 

getrouwd worden, maar ‘het berit en besit van sijn Vosjen’ waarop Janneken aanspraak meende 

te kunnen maken, heeft de verdachte ‘ter voorkoming van regtelijke incommoditeiten’ met 

‘andere goudtgele Vosjes’ moeten afkopen ‘om daar mede Madona tot een Bruytstik te mogen 

contenteren’. Dat alles indachtig het gezegde: wie niet met het lijf kan betalen, moet met geld 

                                                      
575 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 16-17. 
576 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 14. 
577 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 9. 
578 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 10. 
579 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 19. 
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betalen.580 Het verhaal over de sexuele escapades van Van Haersolte is een reactie op 

vergelijkbare beschuldigingen waarmee de Zwolse partij in het pamflet Den Herlevenden 

Cromwel op de proppen kwam. 

 

Het gevoelsargument 

Het gebruik van pathos als overtuigingsmiddel gaat in het corpus 1668-1671 onverminderd 

door. Daarbij gaat het zowel om het gebruik van passies als argument en als stijlmiddel. Het 

gevoel wordt als argument gebruikt wanneer de tekstschrijvers aantonen dat hun tegenstanders 

zich door passies laten leiden en daarom niet te vertrouwen zijn, of wanneer het publiek een 

aannemelijke reden wordt gegeven om een bepaalde emotie te voelen (angst voor een 

burgeroorlog). Als stijlmiddel wordt het gevoel gebruikt wanneer de tekstschrijvers proberen 

om door middel van tropen, figuren en genres bepaalde emoties bij hun lezers op te wekken en 

daarmee de argumentatieve inhoud van hun boodschap te versterken. 

Op het lexicale niveau is de gevoelscomponent permanent aanwezig in de vorm van de 

vele peioratieve woorden en woordcombinaties die in het corpus voorkomen. Ook wanneer een 

pamflet is opgezet als een logisch-argumentatieve bewijsvoering, lijkt het voor de 

tekstschrijvers bijkans onmogelijk om de gevoelstemperatuur van hun teksten niet te laten 

oplopen. Veel van deze peioratieven verwijzen naar onderliggende passies die bij de tegenpartij 

als drijfveer aanwezig worden verondersteld zoals in ‘ambitieuse conduite’, ‘absurde ende 

onredelijcke jalousie’, ‘passie, nydicheyt ende ambitie van weynige gecomploicteerden’. 

Andere vaak voorkomende peioratieven verwijzen naar afwijkingen van wetten en regels zoals 

in ‘informele, partijdige, ongeregelde ende onwettige proceduyren’, ‘uytsteeckende ende 

handtastelijcke partigheden ende informaliteyten vande dissentierende Leden’, 

‘gecomploicteerde pluraliteyt van stemmen’. 

Een goed voorbeeld is het pamflet Informatie en Demonstratie van de Zwolse partij, 

verschenen in de eerste maanden van 1669 en bedoeld om het publiek, waaronder de Hollandse 

regenten, te overtuigen van de redelijkheid van het Zwolse standpunt. Na een zakelijk begin, 

waarin de schrijver een logisch-argumentatieve strategie lijkt te volgen, schakelt hij geleidelijk 

over naar een pathetisch argumentatieschema dat uitmondt de conclusie dat de tegenpartij de 

meerderheid heeft veroverd door allerhande ‘machinatien, onderlinge comploicteren en 

apparente conjuratien, vuyle kuyperyen, quade ende onware impressien, ende snoode 

middelen’. 

In deze bewijsvoering richten de negatieve emoties zich niet zozeer op de Deventer partij 

als collectief, maar vooral op concrete personen, in het bijzonder op de man die als een van de 

                                                      
580 Gerechtelijke Verantwoording 1670, 17. Het gezegde is in het Latijn in de tekst opgenomen en luidt: qui non habet in 

cutte, luat in aere. De advocaten beroepen zich hier op een regel uit het Romeinse recht (Qui non habet in aere, luat in cute) 

inhoudend dat wie niet met geld kan betalen, met zijn lijf moet betalen. De uitdrukking komt ook voor met het woord 

‘corpore’ (lichaam) in plaats van ‘cute’ (huid). De Deventer tekstschrijvers keren de regel om: Qui non habet in cute, luat in 

aere, waarbij zij ‘cute’ vervangen door het Nederlandse woord ‘cutte’ in de betekenis van ‘vrouwelijk geslachtsorgaan’. De 

betekenis van de spreuk verandert daardoor in: wie niet met zijn lijf betaalt, moet met geld betalen. In deze dubbelzinnige 

betekenis is de spreuk als volgt op de situatie van toepassing: als Van Haersolte niet met de zwangere Janneke Meuwes 

trouwt, moet hij zijn schuld afkopen. In het derde pamflet uit de serie (Incidenteel Voorstel) komen de Deventer 

tekstschrijvers op deze spreuk terug, wanneer zij iemand uit het publiek (Hilarius) laten vragen: ‘My sal lusten te vernemen, 

hoe hy sijn mentulam sal expliceren over de intrigues van Jenneken Meuwes, mitsgaders d’applicatie van het steekwoort, qui 

non habit in cutte luat in aere.’ Het Latijnse woord ‘mentula’ betekent ‘mannelijk geslachtsorgaan. Over wat Van Haersolte 

daarmee heeft gedaan in relatie tot Janneke Meuwes wil de vragensteller graag meer uitleg, evenals over de vraag hoe hij het 

Latijnse spreekwoord moet interpreteren. 
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leiders werd gezien, Adolf Hendrik van Raesfelt. Over hem wordt in aansluiting op de 

bovengenoemde passage opgemerkt: 

 

dat die nydicheyt ende ambitie in den Drost van Twente so uytstekende was, dat hy 

geduyrich niet anders practiseerde, ende noyt en soude ophouden te machineren, die 

Regieringe te renverseren ende tot voldoening van zyn ambitieuse ende nydige humeur 

(waer ’t mogelijck), absolutelyck, ende met seclusie van die vande familie van Haersolte, 

ende van andere Leden, die zyn onverdraechlycke humeur van langer hant hadden 

geexperimenteert, ende kenden, ende met hem niet konden noch wilden corresponderen, 

aen sich te trecken.581 

 

Dat het gebruik van passies onderdeel kon zijn van een argumentatieve bewijsvoering, bewijzen 

de Zwolse tekstschrijver ook met hun eerder besproken pamflet Den Herlevenden Cromwel. 

Daarin proberen zij het vijandbeeld van de tiran als vreeswekkend monster, toegepast op Van 

Raesfelt, met behulp van citaten uit de klassieke literatuur te onderbouwen. 

Behalve op het lexicale niveau openbaart de gevoelscomponent zich ook op het niveau van 

figuren, tropen en genres. Op dit gebied tonen met name de Deventer tekstschrijvers zich ook 

in de tweede crisisperiode het meest vindingrijk en gaan zij in het gebruik van hun literaire 

stijlmiddelen zelfs verder dan in de eerste crisis, met name in hun anonieme pamfletten. Twee 

voorbeelden van dit pathos-gebruik zal ik hieronder bespreken: de tweede Vrome Patriot-serie 

en de gedichtencyclus over de ontsnapping van de Zwolse klerk Van Mierlo. 

 

Stemmen des volks 

Het gebruik van pathos als argument en stijlmiddel laat zich demonstreren aan de hand van de 

rolverdeling in de tweede Vrome Patriot-serie. Om te beginnen vormen de genrekeuze 

(prozatekst in dramavorm) en het narratief (fictieve rechtsprocedure) van deze serie op zichzelf 

al een gevoelsverhogend frame: de woordvoerders worden in de directe rede als handelende 

personages opgevoerd waardoor het publiek als ooggetuige bij het drama wordt betrokken, 

terwijl de rolverdeling de tegenpartij al bij voorbaat in de positie van verdachte plaatst. 

Binnen het drama is de Vrome Patriot de woordvoerder die met (juridische) argumenten 

een negatief oordeel over de verdachte probeert te verkrijgen. Het pathetisch effect van de 

aanklacht schuilt vooral in de overdrijving: niet alleen de recente misdrijven van de verdachte 

worden opgesomd en toegelicht, ook de overtredingen waarvoor hij al eerder is veroordeeld, 

worden tot in detail opgerakeld, zodat een beredeneerd vreeswekkend beeld van de verdachte 

ontstaat als een ‘Oversten der boosaerdigen’ die uit de kring van de welmenende regenten moet 

worden verwijderd. Daartegenover staat het positieve pathetische zelfbeeld van de Vrome 

Patriot die namens alle Overijsselse patriotten pleit voor het behoud van de ‘Vrye Republicale 

Regeringe’. 

Voor het opwekken van gevoelens via stijlfiguren gebruiken de Deventer tekstschrijvers 

vooral de stem van de verdedigers. Het betoog van de beide advocaten van Van Haersolte 

vertoont geen enkele logisch-argumentatieve samenhang. In plaats van de argumenten van de 

tegenpartij te weerleggen, prijzen de advocaten de slechte eigenschappen de verdachte alsof het 

                                                      
581 Informatie ende Demonstratie 1669, 93-94. 
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goede zijn. Met deze stijlfiguur beogen de tekstschrijvers om bij het publiek verontwaardiging 

op te wekken over het wangedrag van Van Haersolte door zijn gedrag als prijzenswaardig voor 

te stellen. De negatieve gevoelens over de verdachte worden in deze context niet direct geuit, 

maar kunnen als beoogd effect van de gebruikte stijlfiguur bij het publiek aanwezig worden 

verondersteld. 

Voor het uiten van emoties in directe vorm gebruiken de Deventer tekstschrijvers het 

aanwezige publiek dat ook nu weer in groten getale is verschenen. Woordvoerders zijn de 

personages Ernst, Alberecht, Levinus, Innocentius en Hilarius die ook in de eerste serie 

optraden. Zij staan in het pamflet Gerechtelijke Verantwoording geposteerd bij de ingang van 

de rechtszaal, terwijl in de verte een gezelschap van zes heren komt aanlopen die Van Haersolte 

gaan verdedigen. Boven het pamflet staat vermeld dat de rechtbank bijeen is gekomen om te 

zorgen ‘dat de Vrye Republicale Regeringe niet en werd vernadeelt’. 

Het pamflet opent met ‘Praatjes onder de Kijkers over d’aancomste van 6. Heeren’. De 

praatjes zijn uitsluitend bedoeld om Van Haersolte en de zijnen af te schilderen als een 

gezelschap verachtelijke profiteurs. ‘Wat mogen dat voor basen zijn, die met sulke verwaande 

passen herwaarts komen aanpeuren’, vraagt Ernst zich verbaasd af wanneer hij de 

afgevaardigden van Van Haersolte ziet aankomen. ‘Het sijn de Heeren Assistenten van den 

Heer beklaagde, in sijn uyterste ziel-togen’, antwoordt Alberecht. Levinus denkt er het zijne 

van en heeft zijn oordeel al klaar. ‘Het schijnen Gens d’eslite, uytschot’. Hilarius valt hem bij: 

‘Het lijkt een bende van Masquerades, van obollige posituren, van buiten, van binnen van leden, 

van sinnen’. 

Innocentius wil weten wat de mannen hier komen doen. Daar denkt Alberecht het zijne 

van. De situatie doet hem denken, zegt hij, aan het leger van keizer Caligula dat op het strand 

bij Katwijk klaar stond om de overtocht naar Engeland te maken. De invasie kwam er niet, maar 

om het thuisfront te doen geloven dat de verovering was geslaagd, liet de keizer zijn soldaten 

schelpen verzamelen om deze als oorlogsbuit mee te nemen naar Rome.582 De afgevaardigden 

van Van Haersolte doen Alberecht denken aan het leger van Caligula: 

 

Sy mogen voor-hebben, om door hare grimsichtige statelijkheyden te bevechten, te 

bekalmen, of te beslechten (waar ’t doenlijk) de brieschenden stormbaren, van de 

strafgierende zee-vloeden, over des Beklaagd. Piratereye: Ende sullen seer licht met 

Caligula, tot buyt en triumph verwinnen ende daar af brengen een klaterige quantiteyt van 

Mossel-schelpen, omme daarinne recreative Victory-bobbeltjes in de lucht te blasen: ende 

van den Bekl. te werden gesalarieert en becroont met een corona militari conchata.583 

 

Met andere woorden: de heren denken wel dat zij Van Haersolte kunnen redden, maar zij zullen 

met lege handen huiswaarts keren om daar te worden beloond voor een overwinning die zij 

nooit hebben behaald. Kortom, veel geschreeuw maar weinig wol. Het beeld van de zeepbellen 

is ook vandaag nog een courante metafoor voor het ijdele gepraat van politici. De voorstelling 

van de familie Van Haersolte als een groep zeerovers komt in de pleitrede van de advocaten 

terug, wanneer de ‘hoofsche believelingen’ van Rutger van Haersolte worden voorgesteld als 

                                                      
582 Olivier Hekster, ‘De slag tegen de schelpen aan het strand van Katwijk (40 n. Chr.)’, in: Hein van Dolen, Olivier Hekster 

en Fik Meijer, Te wapen!: acht spraakmakende slagen uit de Oudheid, Amsterdan 2015, 41-51. 
583 Gerechtelijke Verantwoording 1670, A2 recto. 
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mannen met ‘platte buidels, happige herten en ledige sinnen’ die voor hun diensten ‘tienmaal 

voordeeliger retouren’ hopen terug te krijgen dan zij ‘in tien jaren door hasardeuse scheeps-

rederyen connen bevaren’. 

Nadat het gezelschap van Van Haersolte op bovenstaande wijze is geïntroduceerd, krijgen 

de leden een persoonlijke beoordeling die voor de meesten niet veel beter uitpakt. De een is 

gehandicapt en trekt met zijn been. ‘Dit is Henrik Slimbeen’, weet Hilarius te vertellen. ‘Sy 

hebben hem voor desen een blauwe scheen gestoten, end nu weer belooft, door een goudt-

pleyster van Deputatie, de wonde te doen cicatriseren ende behelen. Daarom hinckt hy 

jegenwoordich so yverich als sijn schenkelen verdragen konnen’. 

En ‘wat Heer is dese, met die achter hoochverhevene schouderen?’ wil Innocentius weten 

over een andere persoon. Alberecht blijkt hem te kennen. ‘Die is een officier van Hoge Staat en 

klein gewin, welke Charge hy (…) schaars heeft gemarchandeert en geobtineert. Dies campt hij 

nu so animeus voor den Beklag., volgens stipulatie van een g’impliceerde geloofs involginge 

by applicatie van de Glossa: men bindt een mensch met woorden, de stieren met de koorden.’ 

‘Wat is de hanteeringe van de seste maat?’ vraagt Innocentius. ‘De zelve woude gaaren 

Rekenmeester wesen’, aldus Levinus, ‘dat cont ghy wel aan sijn vuisten sien, de vingeren staan 

g’inclineert om t’ontfangen’. Waaraan Hilarius toevoegt: ‘Hy sal op sijn vingeren wel connen 

tellen, dat tien hondert versche paarde-vygen een onreyne duysent maken.’ Zo komt iedereen 

uit het gezelschap aan de beurt. Het brengt Levinus tot vraag of Van Haersolte geen betere 

helpers kon vinden dan deze ‘snakelijke rommelsoy’. Hilarius: ‘Neen Signor, daar waren van 

sulk slag geen meerder onder die gehele ordre te vinden: de rechtschapene wilden niet devieren, 

noch haar accommoderen.’ 

De openingsscene met woordvoerders uit het publiek en de pleitrede van de beide 

advocaten creëren een volledig met pathetische taalmiddelen opgebouwd vijandbeeld. Door bij 

de beoordeling van de verdachte en zijn aanhangers ook het verzamelde publiek een rol te 

geven, bieden de Deventer tekstschrijvers het publiek de mogelijkheid om zich maximaal in de 

fictieve vertelsituatie te verplaatsen en zich met het door de sprekers verkondigde standpunt te 

identificeren. 

 

De moraal van het verhaal 

Het tweede voorbeeld van effectief pathos-gebruik is de serie gedichten over de ontsnapping 

van Anton van Mierlo, de Zwolse burger die in opdracht van griffier Diederik Roelinck de 

administratie van de Overijsselse landsregering verzorgde. Het pathosgebruik bestaat in dit 

geval in de eerste plaats uit de keuze van de dichtvorm. In de gedichtencyclus wordt vooral de 

spot gedreven met twee helpers van Van Haersolte: de klerk Van Mierlo en de Deventer regent 

Rouse. 

De gekozen publieke gesprekslocaties (straatscenes) en genres (dialoogpamflet, straatlied) 

worden ingezet om het gespreksonderwerp (financieel wanbeleid door de Zwolse partij) te 

populariseren. Van Mierlo werd in mei 1671 tijdens een bezoek aan Deventer op verdenking 

van fraude gearresteerd, maar wist met een list te ontsnappen, dankzij de hulp van de bevriende 

Deventer regentenfamilie Rouse. Ondanks de komische aspecten was de ontsnapping voor het 

Deventer stadsbestuur een pijnlijke gebeurtenis vanwege de betrokkenheid van de familie 

Rouse. Rouse behoorde tot een stedelijke oppositiegroep met familie- en vriendschapsbanden 

in Zwolle, die zich na 1668 in het Deventer stadsbestuur begon te roeren. Tot een openlijke 
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pamfletstrijd leidde dit interne conflict pas in 1672, maar binnen het stadsbestuur deed de 

oppositie al eerder van zich spreken.584 

De gedichten uit de Van Mierlo-serie laten zien hoe geraffineerd de Deventer 

tekstschrijvers de blamage van de ontsnapping in hun voordeel wisten om te buigen en in te 

passen in hun publiciteitscampagne. Vier gedichten uit de serie noem ik met name: het 

dialoogpamflet Oude-Mans-Praetien, de straatliedjes Den Over-IJsselschen Rommelpot en Een 

Trompet Liedt en het gedicht Dat veniam corvis. Alle vier gedichten presenteren de ontsnapping 

van de Zwolse klerk vanuit een andere gesprekssituatie en binnen een ander frame. 

In het liedje Den Over-IJsselschen Rommelpot vraagt de straatzanger zich af of Van Mierlo 

in Deventer zal durven terugkeren na alles wat er gebeurd is. De straatzanger verwacht van niet, 

omdat de klerk dan zal moeten bekennen aan wie hij het verduisterde geld heeft doorgegeven, 

en die personen zal hij zeker niet willen verraden. Een man die zoiets doet, moet daarvoor 

inderdaad rijkelijk worden beloond, concludeert de zanger cynisch aan het einde van zijn lied. 

Het berijmde dialoogpamflet Oude-Mans-Praetien belicht de ondeugden van de 

frauderende klerk. De woordvoerder is een ik-persoon die een gesprek afluistert tussen twee 

mannen, Floris en Joris genaamd, die hij ontmoet op de Welle ‘buiten Deventer, daer t’geboomt 

wort van d‘IJssel langs gestroomt’. Joris en Floris bevinden zich in het gezelschap van een 

groepje burgers waarin de ontsnapping van Van Mierlo het gesprek van de dag is. Met 

Overijssel gaat het de verkeerde kant uit, is de algemene strekking van de conversatie: het recht 

is oneerlijk verdeeld, de kleine man wordt gepakt en de rijken worden gespaard.585 

Floris en Joris typeren Van Mierlo als een man van eenvoudige komaf (‘van kleine staeten’) 

en vragen zich af hoe het mogelijk is ‘dat een millioen gout aen dien Kael-vinck is vertrout?’ 

Volgens Floris komt dat doordat hij een niet nader genoemde man een grote dienst heeft 

bewezen door te trouwen met de vrouw die door deze man zwanger was gemaakt (‘Hij kreeg 

t’kallef met de koe’). Daardoor is Van Mierlo een rijk man geworden en bezit hij zoveel 

meubels ‘als niet een van al de Noblen in gansch Overijssel’. Zelfs ‘de bedde-pan incluijs is 

van silver in sijn huis’. 

Joris weet te vertellen dat Van Mierlo intussen al weer is ingerekend en nu moet opbiechten 

aan ‘wie en waer t’gestolen gelt al bij hem is uijtgetelt’. Van Mierlo zal zich volgens hem zeker 

beklagen, nu hij moet vrezen dat ‘goet en staten misschien beijd hem sal verlaten’. Beide 

mannen trekken hun eigen les uit het gebeurde. Floris herinnert de lezer aan de vergankelijkheid 

van rijkdom, zeker als die rijkdom afkomstig is uit ambtsmisbruik: 

 

Goet en Rijckdom is als ijs, 

Broser als een dorre rijs, 

T’meerder als t’gestolen is, 

En t’amt ons bevolen is, 

Niet en wordt bedient na wet: 

Dan gaet t’ons als Bajazet. 

 

                                                      
584 Zie hoofdstuk 6.2.2. 
585 Letterlijk citaat: ‘t Recht gaet manck op d’eene sijde/ Want het kleijn wort opgeknoopt / Daer t’het groot met gelt 

affkoopt.’ 
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Met de eigennaam Bajazet verwijst Floris naar de broer van de Turkse sultan Murat die in 1635 

tijdens een paleisdrama aan het Osmaanse hof werd vermoord.586 Ook Joris plaatst de kwestie-

Van Mierlo in een actueel buitenlands frame, wanneer hij concludeert: ‘Siet hier in dees gesell 

’t bedrijf van Napels Mas-Aniel’, een verwijzing naar de volksopstand tegen het Habsburgse 

gezag in het koninkrijk Napels in 1647. Tomasso Aniello, de leider van de opstand, kwam 

daarbij om het leven.587 Joris vreest dat Van Mierlo dit lot ook boven het hoofd hangt. 

In een postscriptum (‘Bijhangsel’) trekt de dichter zijn eigen conclusie: als een lage 

ambtenaar als Van Mierlo al in staat is ’s lands schatkist te plunderen, wat voor 

afschrikwekkends kan de baas van het land (lees: Van Haersolte) dan wel niet uitrichten. In zijn 

eigen woorden: 

 

Kan een kleijne mier bij Loo, 

Soo becruijpen s’Lants comptoir? 

Lieve vrienden (k’bid u) soo 

Siet u voor een Leuw wel voor. 

 

Met deze slotregels wordt de smadelijke ontsnapping omgevormd tot een narratief waarin niet 

de ontsnappingstruc centraal staat, maar Van Mierlo’s lage afkomst, zijn eerloos huwelijk en 

zijn ambtsmisbruik. Met een topische verwijzing (analogie) naar de Osmaanse paleisrevolutie 

en de volksopstand in Napels betogen de Deventer tekstschrijvers bij monde van de personages 

Joris en Floris dat het gedrag van mensen als Van Mierlo leidt tot de ondergang van de staat: 

als een klerk als Van Mierlo dit al kan doen, wat kunnen zijn bazen dan wel niet aanrichten? 

 

Verrader in eigen huis 

In het straatliedje Trompet Liedt ligt de focus op de familie Rouse. De woordvoerder is een 

liedjeszanger en de gesprekssituatie een straatscene waarin het publiek wordt uitgenodigd om 

het lied ‘Op den Overijsselsche Clerck in de corf’ aan te horen en bekend te maken in stad en 

land. In het lied wordt de Deventer regent Rouse aan de schandpaal genageld. Rouse wordt 

omschreven als ‘een Arent van de Stadt’ (regent) maar niet van het goede soort (‘niet vande 

rechte kiekens’). Goed is alleen een regent 

 

Die ’t voor sijn rijckdom schat 

Te sien dat d’Stadt haer eer 

Van dag tot dagh vermeer 

Haer goet geven 

                                                      
586 Bajazet is de naam van een van de broers van de Turkse sultan Murat IV, die heerste over het Ottomaanse Rijk van 1623 

tot 1640. Uit angst dat zijn broer hem van de troon zou stoten, liet Murat hem in 1635 vermoorden, gevolgd door de executie 

van de andere broers een paar jaar later. Het Turkse paleisdrama werd door Racine verwerkt in de tragedie Bajazet die voor 

het eerst in januari 1672 werd opgevoerd, een jaar na het verschijnen van de Deventer pamflet. Uit welke bron de Deventer 

tekstschrijver zijn kennis over de opvolgingsstrijd aan het hof van de sultan heeft geput, heb ik niet kunnen achterhalen. 
587 Van het drama in Napels kan de dichter kennis hebben genomen via het treurspel Op- en ondergang van Mas Anjello, of 

Napelse beroerte (voorgevallen in ’t jaar 1647) van Thomas Asselijn uit 1668. Overigens is het ook denkbaar dat hij 

daarvoor uit andere bronnen heeft geput. De Napolitaanse opstand maakte destijds overal in Europa diepe indruk. Ook in de 

Republiek, vanwege de parallel met de Nederlandse Opstand. Een Italiaans pamflet over de opstand in Napels werd in de 

Republiek tweemaal vertaald. Hetzelfde gebeurde in Engeland, waar het parlement een vergelijkbare strijd met de vorst 

voerde. Zie verder: Thomas Asselijn, Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (ed. Marijke Meijer Drees), 

Amsterdam 1994. 
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Daer voor ’t leven 

Stellen neer. 

 

Zo’n regent is Rouse heel zeker niet, aldus de straatzanger. Rouse was het brein achter de 

ontsnapping van Van Mierlo en gaf de schuld aan zijn vrouw om praatjes onder de burgerij te 

voorkomen. Maar, concludeert de zanger: 

 

Ick segh het is gelogen 

Al is hij noch soo’n Heer 

Dat oock, dat hij niet weet 

Hoe dat den dief uit reet 

Want tot liegen 

En bedriegen 

Bruijckt sijn eedt. 

 

Met andere woorden: Rouse is een regent ‘die een eedt soo veel acht als een scheet’. Waar Van 

Mierlo wordt weggezet als een dief, wordt Rouse voorgesteld als verrader en leugenaar. 

Vanwege zijn leugenachtigheid scheert de dichter Van Mierlo en Rouse over één kam: 

 

Hij’s niet een haertjen vromer 

Maer van het selve slach 

Tot stelen ook niet lomer 

Als ’t hem gebeuren mach 

Want Leugenaer en Dief 

Die sijn malckander Lief 

Wis en Amen 

s’Hebben t’saemen 

Maer een Lief. 

 

In dit frame past ook het sarcastische motto boven het gedicht: 

 

Die sich sijn neering schaemt, sal nummermeer gedijen. 

Wel bent ghij mee een dief soo helpt den dief uit ’t lijen. 

 

Met andere woorden: wie hand- en spandiensten verleent aan dieven zoals Van Mierlo, is zelf 

ook een dief. In het gedicht Dat veniam corvis passen de Deventer tekstschrijvers dezelfde 

werkwijze toe. In de aanhef richt de dichter zich rechtstreeks tot zijn publiek: 

 

Siet nu vrienden uit u oogen 

Wie u dus lang heeft bedrogen 

En die Raedt en kerck bewogen 

Door sijn mackers die niet pogen 

Dan dat door haer heerschappij 

Alle schelmen raecken vrij. 
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Deze aanhef vertoont een sterke gelijkenis met het gedicht Afghetrocken Mom-backus uit 1668 

dat begint met een oproep aan de inwoners van Overijssel om hun ogen te openen en zich te 

realiseren hoe zij door de Van Haersoltes zijn bedrogen: 

 

Siet Overyssel nu eerst uyt syn oogen! 

En voelt en kent ter deegh hoe ’t is geringeloort! 

En merrickt hoe men haren staat de neus doorboort? 

Ja! Sy begint te sien hoe een vergrootst Canalje 

So lang gedomineert heeft op haar vryicheên 

Sy merckt de knepen nu van het Godloos Rapalje 

En lett nu ernstelijck op voordeel van ’t Gemeen. 

 

Dezelfde thema’s die in 1668 in Afghetrocken Mom-backus worden opgevoerd, keren in Dat 

veniam corvis terug, zoals ook de titel van het gedicht verwijst naar een eerder pamflet van de 

Deventer partij. ‘Dat veniam corvis vexat Censura Colombas’ is de spreuk van Iuvenalis 

waarmee de Vrome Patriot in 1654 zijn Oprechte ende Naeckte Ontdeckinge eindigde. Daarin 

staan de raven model voor de profiteurs die misbruik maken van hun privileges (lees: de Zwolse 

partij) en de duiven voor de burgers die daarvan de dupe zijn (lees: de Deventer partij). 

In Dat veniam corvis wordt de ontsnapping van Van Mierlo in hetzelfde frame geplaatst: 

wat Rouse zich als regent kan permitteren, moet een iemand anders niet proberen: 

 

Was ’t gebeurt in mind’re huijsen 

Get hoe soumen Rouse-muijsen 

Nu ’t geschiet is door een Heer 

legt men ’t werckjen sachjes neer. 

 

De moraal van het verhaal wordt samengevat in een anafoor van acht gepaard rijmende 

versregels waarin de dubbele moraal van de tegenpartij als volgt aan de kaak wordt gesteld: 

 

Dus soo wert het Landt bestolen 

Dus soo wort den dief verholen 

Dus soo doetmen wat men wil 

Dus soo sietmen door een bril 

Dus soo salmen ’t volck doen beven 

Dus soo lachtmen om het geven 

Dus soo roeptmen Wraeck tot Godt 

Dus soo drijftmer mee de spot. 

 

Waar in berijmde dialoogpamflet Oude-Mans-Praetien de klerk Van Mierlo wordt 

gecriminaliseerd en in Trompet Liedt de regent Rouse, wordt in Dat veniam corvis het 

stereotype van de corrupte regent op de hak genomen: van individuen als Van Mierlo en Rouse 

behoort men een afkeer te hebben vanwege de manier waarop zij het land besturen.  

In alle bovengenoemde voorbeelden maken de Deventer tekstschrijvers gebruik van het 

overtuigingsmiddel pathos. Dat doen ze door zich rechtstreeks tot het publiek te wenden en de 
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gesprekssituatie met literaire middelen naar hun hand te zetten. De ontsnapping van Van Mierlo 

wordt gebruikt als een exemplum binnen een wisselende context en verbonden met een 

moraliserend frame dat de tegenpartij in een kwaad daglicht stelt. 

In Afgetrocken Mom-backus wordt het pathetisch effect vooral bereikt door de toepassing 

van de stijlfiguren exclamatio, hyperbool en amplificatio. Het gedicht is een klaagzang waarin 

de familie Van Haersolte wordt afgeschilderd als een afschrikwekkend monster dat in zijn 

streven naar de oppermacht de hardwerkende inwoners van Overijssel heeft getiranniseerd en 

uitgezogen. Rutger van Haersolte is de kwaadsappigste van allen: hij wordt afgeschilderd als 

een alchemist die zijn ziel in goud kan oplossen, als een huichelaar die eerlijke mensen doet 

walgen, en als een leugenaar ‘die een vrome ziel (acht) voor een Pedant of Geck’. 

 

Samenvatting 

In het publieke debat tussen de partijen staan twee hoofdkwesties centraal: de schorsing van 

Van Haersolte en het schisma in de landsregering. Van deze kwesties levert de vraag wie van 

beide regeringen de wettige is, de minste stof tot discussie, vermoedelijk omdat na het bezoek 

van de afgevaardigden Van Beuningen en Paets snel duidelijk wordt dat Holland de Deventer 

meerderheidspartij als de wettige regering zal erkennen. 

Een fundamenteel debat over de inrichting van de staat, zoals in het eerste conflict, levert 

het publieke debat deze keer dan ook niet op. Daarbij speelt zeker ook een rol dat de Zwolse 

partij de geldigheid van de stemming als zodanig niet betwist: van het kopen van stemmen, het 

meestemmen van familieleden en andere praktijken die de stemming over de schorsing ongeldig 

hadden kunnen maken, wordt door de Zwolse partij geen gewag gemaakt. Voornaamste 

bezwaar van Zwolse zijde is procedureel: men vindt dat over een zo belangrijk onderwerp als 

de schorsing van de Statenvoorzitter niet kan worden beslist in een vergadering waarin het 

onderwerp niet is geagendeerd en de minderheid door mee te stemmen het meerderheidsbesluit 

legitimeert. 

De meningsvorming concentreert zich op de schorsing van Van Haersolte (wel of niet 

terecht) en de rechtsprocedure (welke rechtbank moet oordelen over de aanklacht van 

majesteitsschennis). De procedure strandt binnen acht maanden, omdat Van Haersolte en Van 

Pallandt weigeren mee te werken aan hun berechting. Een poging van de Deventer Staten om 

het Hof van Justitie in Holland te laten oordelen over de rechtmatigheid van de schorsing van 

Van Pallandt strandt eveneens.  

Tot medio 1669 wordt het debat aan beide kanten voornamelijk met juridische topen 

gevoerd op basis van een logisch-argumentatieve bewijsvoering. Alleen het Zwolse pamflet 

Den Herlevenden Cromwel en het Deventer pamflet Afgetrocken Mom-backus, beide anonieme 

uitgaven, zijn duidelijk bedoeld als persoonlijke aanvallen. Doordat de rechtszaak tegen Van 

Haersolte moet worden gestaakt en de Staten van Holland de Deventer Staten al na een jaar 

erkennen als wettige landsregering, blijft onbeslist in hoeverre de logisch-argumentatieve 

bewijsvoeringen in juridische zin standhouden.588 

Van Haersolte en de Zwolse partij kunnen hun oppositie na het bezoek van de Hollandse 

bemiddelaars Van Beuningen en Paets voortzetten, omdat zij zich met succes op hetzelfde 

                                                      
588 De Zwolse partij houdt vol dat als er al van majesteitsschennis kan worden gesproken, deze hoogstens het stadsbestuur 

van Kampen betreft en niet de Staten van Overijssel. Ook stelt zij dat majesteitsschennis alleen kan voorkomen in de relatie 

burgers-overheid en niet tussen overheden en overheidspersonen onderling. Zie Redenen ende motiven 1668, A3 recto. 
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endoxon beroepen als de Deventer partij in de vorige crisis, namelijk dat niemand met 

meerderheid van stemmen van zijn vrijheden kan worden beroofd. De vrijheid die ook in dit 

publieke debat het zwaarst weegt, is de vrijheid waarop de drie stemhebbende steden zich tot 

het einde van de achttiende eeuw blijven beroepen: hun autonome status als stadsrepubliek. 

Bewijsvoeringen met behulp van de gemeenschappelijk topen vrijheid, eenheid en 

hoogheid, komen in de tweede crisisperiode veel minder voor. De Deventer tekstschrijvers 

gebruiken de hoogheid-toop om de vermeende omkoping van de drie Kamper gemeenlieden als 

majesteitsschennis te framen, hoewel onduidelijk blijft wat daaronder moet worden verstaan. 

De Zwolse partij gebruikt de tiran-toop om Van Raesfelt als machtsmisbruiker af te schilderen 

op basis van de theorie van de rechtsgeleerde Bartolus van Saxoferrato, hoewel deze theorie 

strikt genomen niet op hem van toepassing is. 

Door benoeming van Van Raesfelt tot voorzitter van de Staten verandert de publieke 

gesprekssituatie en het karakter van de politieke strijd. Anders dan in de crisis 1654-1657 krijgt 

nu ook de Deventer partij een persoonlijk gezicht in de persoon van Van Raesfelt. Vooral op 

hem richten de tekstschrijvers van de Zwolse partij dan ook hun pijlen. In het pamflet Den 

Herlevenden Cromwel wordt de aanval op Van Raesfelt geopend. 

Deze verandering in strategie leidt tot een personalisering van de publieke gesprekssituatie: 

de partijstrijd wordt voorgesteld als een conflict tussen personen in plaats van een conflict 

tussen partijen. De personalisering wordt versterkt doordat behalve Van Haersolte ook andere 

edelen op persoonlijke titel pamfletten gaan uitgeven en doordat in de teksten individuele leden 

van beide partijen doelwit van spotlust en afkeuring worden.  

De personalisering van de gesprekssituatie leidt tot een trivialisering van de argumentatie. 

Passies (pathos) en ondeugden (ethos) domineren het publieke debat. Staatzucht, baatzucht en 

eerzucht worden het vaakst genoemd als oorzaken van omstreden regentengedrag, ook in 

pamfletten waarin de bewijsvoering voornamelijk op politieke en juridische argumenten is 

gebaseerd. Daarnaast duiken in de vocabulaires steeds vaker persoonlijke ondeugden op, zoals 

vraatzucht, wellust, afgunst, gramschap, hoogmoed en gierigheid. 

De Deventer tekstschrijvers passen deze strategie in 1670 toe in de gedichtenserie over de 

ontsnapping van de Zwolse klerk Van Mierlo. Van Mierlo wordt gebruikt als een stereotype 

van het soort lieden van geringe afkomst dat door diefstal in goeden doen is geraakt en als 

regent de ingezetenen van Overijssel heeft uitgezogen. Rouse, die Van Mierlo heeft helpen 

ontsnappen, wordt weggezet als schoolvoorbeeld van een regent die zijn ambtseed misbruikt 

om zijn eigen burgers te bedriegen.  

Het heroptreden van de Vrome Patriot in 1670 past in dezelfde strategie. De publieksrollen 

en de rol van de advocaten worden gebruikt om Van Haersolte neer te zetten als een zedeloos 

mens en het publiek een reden te geven om zich van hem af te keren. De Vrome Patriot blijft in 

de tweede serie de openbaar aanklager die de politieke daden van Van Haersolte aan de kaak 

stelt. Daarnaast presenteert hij zich, veel meer dan in de eerste serie, als een volkstribuun die 

namens alle patriotten in Overijssel in de bres springt voor het behoud van de aloude (stedelijke) 

rechten en vrijheden.  

In deze hoedanigheid is hij tevens een projectie van hoe de Deventer regenten zichzelf 

zagen: als hoeders van een republikeins staatsbestel waarin de ‘onwaerdeerlijke Vryheyden, 

Privilegen en Gereghticheden’ van de burgers zwaarder wogen dan de macht van ‘Keyseren en 
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Koningen’ met hun staven van ‘Canzelaer en Raden’, en waarin rechters oordeelden over 

politieke geschillen ‘sonder gunst, haat, aansien van saken, personen ofte gevolgen’. 

Met deze gepolitiseerde Vrome Patriot herhalen de Deventer tekstschrijvers hun ideaal van 

een publieke oordeelsvorming naar het model van een gerechtelijk proces waarin alle partijen 

aan het woord komen en een boven de partijen staande rechter oordeelt. Vooralsnog was dat 

slechts een literair ideaalbeeld, omdat een dergelijk autoriteit in de zeventiende-eeuwse 

Republiek niet bestond, niet in de rechtspraak en niet in de politiek. Juist het ontbreken daarvan 

was de oorzaak van het feit dat de Overijsselse partijstrijd tot tweemaal toe volledig uit de hand 

kon lopen. 
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HOOFDSTUK 6 Overijsselse partijtwisten 1672-1675 

 

6.1 Politieke strijd 1672-1675 

 

Met de regeling die de Staten-Generaal in september 1671 aan de strijdende partijen oplegden, 

was de Overijsselse partijstrijd officieel beëindigd, al bleven de spanningen onderhuids 

voortbestaan. Gezien de voorgeschiedenis had over de uitvoering gemakkelijk een nieuw 

conflict kunnen ontstaan, ware het niet dat in de volgende maanden de oorlogsdreiging vanuit 

Frankrijk en de vorstendommen Keulen en Munster de politieke agenda in de Republiek ging 

beheersen. 

De kwestie van de positie van de prins van Oranje in het staatsbestel kreeg door de 

oorlogsdreiging een onverwachte urgentie. Onder druk van de publieke opinie gaven de 

regenten in Holland hun verzet tegen zijn bevordering op en ontstond het plan om Willem III 

tot kapitein-generaal aan te stellen, voorlopig alleen voor de duur van één veldtocht. Evenals 

de overige gewesten adviseerden de Staten van Overijssel in december 1671 positief over het 

voorstel, waarna zijn benoeming in februari 1672 een feit was. Later dat jaar volgde ook zijn 

aanstelling tot stadhouder. 

In Overijssel, dat door zijn ligging ten oosten van de IJssel kwetsbaar was voor 

buitenlandse invallen, eiste de versterking van de lokale garnizoenen en stedelijke 

verdedigingswerken intussen alle aandacht op, maar toen de vijand eenmaal was 

binnengevallen, bleek alle moeite vergeefs. De overmacht was zo groot dat het veldleger van 

de Republiek zijn stellingen langs de Rijn moest opgeven en zich terugtrok in de 

kustprovincies.589 Ook duizenden burgers, onder wie talloze stedelijke regenten en edelen, 

namen de wijk en zochten hun toevlucht achter de Hollandse Waterlinie. De 

verantwoordelijkheid om te capituleren kwam daarmee te rusten op de schouders van de 

stadsbesturen bij wie de vijand het eerst voor de poorten verscheen. 

In Overijssel was dat het Deventer stadsbestuur. Net als in de meeste andere vestingsteden 

die de vijandelijke legers tijdens hun opmars langs de Rijn waren gepasseerd, oordeelden de 

Deventer regenten dat vechten zinloos was, nadat zij de legermacht hadden gezien die hun stad 

aan alle kanten omsingelde. Geconfronteerd met de overmacht gaf het stadsbestuur van 

Deventer zich op 22 juni over. Zwolle en Kampen volgden een dag later, nog voordat de 

vijandelijke legers voor de stadspoorten waren verschenen. Ook de ridderschap van Overijssel 

tekende korte tijd later de akte van overgave. Begin juli was het gewest, op het land van 

Vollenhove na, geheel in handen van de bezetters.590 

Het overheidsbestuur in Overijssel ging na de overgave op de schop. De nieuwe 

machthebbers bepaalden dat de helft van de zestien magistraatsleden in Deventer, Kampen en 

Zwolle vanaf de volgende raadskeur uit rooms-katholieken moest bestaan. In Deventer waagde 

de gezworen gemeente nog wel een poging om de magistraat zelf te benoemen, maar daarvan 

kon geen sprake meer zijn. Ook aan de rol van de Staten van Overijssel als landsbestuur kwam 

een einde. Bepaald werd dat het gewest een Hof van Kanselier en Raden zou krijgen dat de 

keurvorsten ging bijstaan op het gebied van wetgeving en rechtspraak. 

                                                      
589 Robert Fruin, De oorlog van 1672, Groningen 1972, 132. 
590 Streng 1997, 352-356; J. den Tex, Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674, Zutphen 1982; Israel 

2001, 877-888; Reinders 2008.  
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Dankzij hun ligging achter de Waterlinie bleven Holland en Zeeland onbereikbaar voor de 

vijandelijke legers, maar ook daar leidde de oorlogssituatie tot politieke veranderingen. Wat in 

1671 was begonnen als een discussie over de positie van de stadhouder in het landsbestuur, 

veranderde in de loop van 1672 in een publiek debat over de bekwaamheid van de zittende 

regentenbesturen.591 Regenten die Willem III buiten het landsbestuur hadden gesloten en op het 

leger hadden bezuinigd, kregen de schuld van de nederlaag. Overal in Holland en Zeeland 

kwamen in de tweede helft van 1672 burgers in opstand en werden omstreden regenten via 

petities en oproeren gedwongen om hun functies neer te leggen.592 

 

6.2 Pamfletstrijd 1672-1675 

 

Als de burgers in Deventer, Zwolle en Kampen hun regenten al uit hun ambt hadden willen 

zetten, kon daarvan na de capitulatie geen sprake meer zijn. Voortaan bepaalden de Duitse 

keurvorsten en de Franse koning de samenstelling van hun stadsbesturen, waarbij zij geen 

rekening hielden met eventuele wraakgevoelens onder de bevolking. Dat wil niet zeggen dat de 

regenten de dans ontsprongen. Ook in Overijssel kwamen pamfletten op de markt waarin zij 

het zwaar te verduren kregen.593 

Op het eerste gezicht lijkt de Overijsselse opiniestrijd deel uit te maken van het algemene 

publieke debat dat in deze periode in de hele Republiek werd gevoerd. De inval was een 

dramatische gebeurtenis die alle gewesten raakte en overal de tongen in beweging bracht. Toch 

bestonden er tussen de publieke debatten in de verschillende gewesten grote verschillen. Terwijl 

men zich in Friesland gelukkig prees over de rust aan het opiniefront, verscheen in Holland en 

Overijssel het ene pamflet na het andere. In elk van deze gewesten had het publieke debat een 

andere teneur. 

Spitste de discussie zich in Holland en Zeeland vooral toe op het herstel van het 

stadhouderlijk bestuur, in Overijssel twistte men over de vraag wie er verantwoordelijk was 

geweest voor de snelle capitulatie: het leger of de regenten. In dit debat meldden zich als 

woordvoerders aanvankelijk alleen de legercommandanten en de stadsbesturen. De 

stadsbesturen gaven hun garnizoenen de schuld. Zij zouden hun gevechtsposities vroegtijdig 

hebben verlaten, omdat zij niet het risico wilden lopen om krijgsgevangen te worden 

gemaakt.594 Op hun beurt verweten de commandanten de stadsbesturen dat zij hadden 

geweigerd de instructies van de legerleiding op te volgen.595 

                                                      
591 Reinders 2008.  
592 Roorda 1961. 
593 De nieuwe machthebbers lijken de Overijsselse pamfletstrijd ongemoeid te hebben gelaten. Bang voor de gevolgen van 

hun drukwerken lijken schrijvers en drukkers van deze teksten in elk geval niet te zijn geweest. Als de keurvorsten al hadden 

willen ingrijpen, zouden zij overigens met dezelfde problemen te maken hebben gekregen als eerdere overheden. Wie in de 

Republiek een pamflet wilde uitbrengen, kon altijd wel ergens een drukker vinden. 
594 De stadsbesturen van de drie stemhebbende steden publiceerden meteen na de capitulatie pamfletten om zich te 

verantwoorden. Van het stadsbestuur in Deventer verschenen onder meer: Waerachtich verhael en Fundamenteel Tegen-

bericht; van het Zwolse stadsbestuur Copia van een missive geschreven aen haer Hoogh Mogentheden de heeren Staten 

Generael, en: Tegen-bericht, gestelt by de heeren van de magistraet der stadt Zwolle; in Kampen verscheen Missive van 

burgermeesteren, schepenen ende raden der stadt Campen. Zelfs Hasselt, hoewel niet stemhebbend, kwam met een eigen 

verklaring naar buiten: Kort en oprecht verhael van ’t geene gepasseert is voor en omtrent het capituleren van de stadt van 

Hasselt. 
595 Van militaire zijde verschenen: Beright, van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is van garnizoenscommandant 

Ripperda, en: Apologia off Oprecht verhael voor d'Hre Diederick Stecke, de commandant van Deventer en tevens provinciaal 

commandant. 
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Daarnaast begonnen er onder de bevolking allerlei complottheorieën te circuleren. Zo deed 

in Zwolle het gerucht de ronde dat burgemeester Albert van Hemert ‘kranck te bedde liggende’ 

aan een bezoekende zielenherder ‘soude hebben verklaert niet te konnen sterven voor en aleer 

(hy) sijn gemoet hadde ontlast van ’t geen hy wist, dat het meerendeel van de Heeren van de 

Magistraet hadden genoten en onder haer verdeelt een grote somme gelts voor het overgeven 

van haer Stadt’.596 

Het stadsbestuur nam de beschuldiging zo hoog op dat men het de doodzieke Van Hemert 

persoonlijk ging vragen. Toen deze het gerucht met grote stelligheid ontkende, vroeg men hem 

of het mogelijk was dat hij ‘in sijn sieckte wegen onsteltenisse van sijn Lichaem gebaest of 

gereveert hadde’. Waarna de patiënt antwoordde ‘altoos by sijn sinnen en verstant geweest te 

zijn, hem beklagende van ’t ongelijck, dat in desen, quade tongen hem valschelijck aendeden’. 

Ook in Deventer deden allerhande geruchten de ronde. Zo zou het Deventer stadsbestuur de 

regenten in Zwolle en Kampen met valse informatie hebben overgehaald om zich vrijwillig 

over te geven, omdat zij op die manier gunstiger voorwaarden konden bedingen. 

Buiten Overijssel werden deze geruchten maar al te graag geloofd. Vooral in Holland 

kwam het de regenten beter uit om vast te houden aan verraad als verklaring dan toe te geven 

dat gebrekkige militaire orders mede oorzaak waren geweest van de snelle capitulatie.597 De 

Staten-Generaal en de legerleiding hadden al begin juni 1672, toen de Fransen de Rijn nog 

moesten oversteken, vastgesteld dat Overijssel en Gelderland het best opgegeven konden 

worden. Omdat zij vreesden dat een terugtrekkingsbesluit tot het uiteenvallen van de Unie zou 

leiden, hielden zij naar buiten toe vol dat men aan de IJssel stand wilde houden, terwijl de 

milities in werkelijkheid de opdracht kregen om naar bevind van zaken te handelen.598 

Helemaal ongeloofwaardig waren de geruchten over verraad overigens niet. Veel inwoners 

uit de bedreigde gewesten, onder wie tal van regenten, waren kort voor de inval naar Holland 

gevlucht. In dit klimaat was elk gerucht voldoende om iemand verdacht te maken. De 

beschuldiging van verraad bedreigde ook de leden van de Overijsselse ridderschap. Gezien hun 

binding met het platteland stonden de edelen buiten het debat tussen de militaire commandanten 

en de stadsbesturen, maar ook zij hadden trouw beloofd aan de keurvorsten. De ridderschap 

maakte het capitulatieverdrag niet openbaar om zich in te dekken tegen de beschuldiging van 

verraad. Alleen aan de gereformeerde predikanten werd een uittreksel ter hand gesteld over de 

vrije godsdienstuitoefening. 

Dat alles kon niet voorkomen dat ook de rol van de ridderschap onderwerp werd van 

publiek debat. Een pikant detail was dat Van Raesfelt, de voorzitter van de Staten, tot de 

vluchters behoorde die het capitulatieverdrag niet hadden getekend. Hij was vlak voor de val 

van Deventer via de haven van Blokzijl naar Holland uitgeweken. Van Haersolte, zijn vroegere 

tegenstander, daarentegen was in Overijssel gebleven en had de akte van overgave wel 

ondertekend, evenals zijn aangetrouwde neef Van Pallandt. De laatste was aanvankelijk ook 

gevlucht naar Holland, maar toen de classis in Zwolle een beroep op hem deed om de belangen 

van de gereformeerde kerk te behartigen in het overleg met de keurvorst, liet hij zich alsnog 

vermurwen en ondertekende hij het capitulatieverdrag.599 

                                                      
596 Tegenbericht 1672, 27-29, 31. 
597 Fruin 1972, 138. 
598 Fruin 1972, 132. 
599 Kort verhael en deductie 1673, 5, 24-26. 
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Al dan niet onder invloed van de persoonlijke keuzes die de beide voormannen hadden 

gemaakt, kwam in het publieke debat de vraag aan de orde wie van beide groepen edelen de 

meeste blaam trof: degenen die waren gevlucht en zich niet hadden overgegeven, al dan niet 

onder het voorwendsel dat zij trouw wilden blijven aan de Unie, of degenen die waren 

achtergebleven en de capitulatie hadden ondertekend, al dan niet onder het mom dat zij op die 

manier de vrije uitoefening van godsdienst voor de gereformeerde kerk het best konden 

verdedigen. 

 

6.2.1 Relatie met de actualiteit 

 

Het belangrijkste verschil met de voorafgaande periode is dat de overheden in Overijssel na 

medio 1672 geen baas in eigen huis meer waren. Van het voeren van een eigen onafhankelijk 

staatsbestuur door steden en Staten met een bijbehorende politieke agenda kon in deze periode 

geen sprake meer zijn. De pamfletten die in Overijssel verschenen, gingen dan ook niet over de 

actualiteit maar over het verleden: wie was er verantwoordelijk voor de situatie waarin 

Overijssel verzeild was geraakt? 

Politiek gezien was deze vraag op dat moment irrelevant. Zolang de keurvorsten aan de 

macht waren, zouden de schuldigen, als zij al konden worden aangewezen, zeker niet worden 

vervolgd. Alleen als Overijssel ooit weer opgenomen werd in de Republiek, zou de kwestie 

relevant kunnen worden. De voortzetting van de pamfletstrijd laat zien dat de publieke 

opinievorming in Overijssel zich inmiddels had ontwikkeld tot een autonome kracht die uit de 

samenleving niet meer weg te denken was, al diende deze op dat moment niet meer een direct 

politiek doel.  

De belangrijkste vraag die de burgers in de steden zich stelden, was waarom er niet was 

gevochten voor het behoud van de vrijheid. Of zoals een burger uit Zwolle het formuleerde: 

‘Wy Burgeren zyn ontschuldigh, alsoo wy alle wel geresolveert waren om te vechten, maar is 

ons van hooger handt belet. Het waar te wenschen dat wy recht mochten weten, van wie wij in 

dit verdriet gebrocht zijn’. Wat de burgers vooral benauwde, was de vraag hoe de voorouders, 

‘die het Landt met goedt en bloedt soo duur gewonnen hebben’, over hun nageslacht zouden 

oordelen. Wie van hen zou geloven, vroeg de briefschrijver zich af, ‘dat wy onse Steden, 

vryheidt der Conscientie, als alle andere Godszegeningen, soo voor niet hebben over-

gegeven?’600 

Vragen als deze dwongen de regenten in Overijssel om zich alsnog publiekelijk te 

verantwoorden. Alleen voerden zij deze opiniestrijd niet meer in hun overheidsrol maar als 

ambteloos burgers. Aan dat publieke debat waren zij in juli 1672 nog wel in hun overheidsrol 

begonnen, toen zij zich als stadsbesturen moesten verweren tegen de beschuldiging van hun 

militaire commandanten dat zij hun steden te snel hadden overgegeven. Mede onder invloed 

van de politieke ontwikkelingen in Holland, kreeg dit debat geleidelijk een ander karakter. 

Wat en wie in de Republiek politiek gezien goed of fout was, werd vanaf medio 1672 

bepaald door de man die in Holland als redder des vaderlands was binnengehaald: de prins van 

Oranje. Hoe hij over de capitulatie van Overijssel dacht, bleek uit het plakkaat dat op 10 februari 

1673 op zijn naam werd uitgegeven. Daarin werd bekendgemaakt dat de autoriteiten beslag 

                                                      
600 Den miserabelen Toestandt in Overyssel 1672. 
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zouden leggen op alle ‘koffers, packmanden en kisten’ die in 1672 vanuit Overijssel naar 

Holland waren gestuurd. Meer in het bijzonder op goederen, gelden en effecten van personen 

‘die de steden van Swol, Deventer, Campen en andere trouwlooslijck aan den Vijandt hadden 

verkocht ende overgegeven’. Onder de burgers van wie de namen in het plakkaat werden 

genoemd, bevonden zich tal van burgemeesters uit genoemde steden.601 

Niet alleen degenen die koffers naar het vrije westen hadden opgestuurd, hadden reden zich 

zorgen te maken. Het plakkaat maakte duidelijk dat de capitulatie van Zwolle, Deventer en 

Kampen door de stadhouder werd beschouwd als verraad. Voor iedereen die zich tijdens de 

capitulatie in deze steden ophield en betrokken was bij de stadsverdediging, was het vanaf dat 

moment zaak om te bewijzen dat hij niet behoorde tot de groep die in de ogen van de stadhouder 

verraad had gepleegd. Dat werd het begin van een reputatiestrijd waarin alle betrokken regenten 

zich van blaam moesten zien te zuiveren. 

In de gegeven omstandigheden was het onvermijdelijk dat deze Overijsselse opiniestrijd 

zich ging vermengen met het publieke debat dat in Holland woedde. Ook daarin speelde het 

begrip verraad een centrale rol, maar op een andere manier dan in Overijssel. Als verraders in 

Holland golden de regenten rondom raadpensionaris Johan de Witt, de zogeheten 

Loevesteiners, die vanaf 1648 de stadhouder buiten het landsbestuur hadden gesloten en de 

aanstelling van Willem III tot legeraanvoerder hadden tegengewerkt. 

Met het vermeende verraad van de staatsgezinde Hollandse regenten dreigden nu ook de 

vermeende verraders in Overijssel te worden geassocieerd. Dat de partijtwisten in Overijssel 

over heel andere kwesties gingen, leek in de publieke beeldvorming geen rol te spelen. 

Regenten in Overijssel die zich van de blaam van de capitulatie wilden zuiveren, hadden de 

meeste kans op succes, wanneer zij konden aantonen dat zij niet behoorden tot de partij die in 

de voorafgaande jaren de omstreden Hollandse regenten had gesteund dan wel door hen was 

gesteund. 

 

Dubbel syllogisme 

Wie in dit debat de aanvallers waren, laat zich raden. Als verliezers van de Overijsselse 

partijstrijd was het voor de leden van de Zwolse partij het gemakkelijkst om de ondergang van 

Overijssel toe te schrijven aan een complot dat de Deventer partij met de Hollandse 

regentenkliek rond Johan de Witt had gesmeed. Aan die verleiding konden de vroegere 

tegenstanders van de Deventer regenten dan ook geen weerstand bieden. Het vermeende 

complot brachten zij eind 1672 naar buiten in twee anonieme pamfletten, getiteld Den 

gevluchten Uyl en Het Over-Yssels Uyle-nest. Daarin werden Van Raesfelt (alias de Gevluchte 

Uil) en de Deventer partij (alias het Overijsselse Uilennest) beschuldigd van samenspanning 

tegen Oranje, samen met de Hollandse raadpensionaris. 

Om deze reputatiemoord te doen slagen, maakten de tekstschrijvers van de Zwolse partij 

gebruik van een retorische truc: zij importeerden het frame van het mislukte experiment met de 

Ware Vrijheid en herinterpreteerden de Overijsselse partijstrijd als een afgeleide van het 

Hollandse conflict tussen prinsgezinden en staatsgezinden.602 Daarbij maakten zij gebruik van 

een syllogisme dat was gebaseerd op de constatering dat Holland (lees: Johan de Witt) in de 

Overijsselse partijtwisten de zijde had gekozen van de Deventer partij. Het syllogisme luidde: 

                                                      
601 Copye (14) Willem Hendrick 1673. 
602 Michel Reinders, Gedrukte Chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672, Amsterdam 2010, 110. 
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De Witt steunde de Deventer partij (eerste premisse), De Witt was een tegenstander van Oranje 

(tweede premisse), de Deventer partij was een tegenstander van Oranje (conclusie). 

De koppeling van de Overijsselse partijstrijd met het Hollandse conflict verliep via een 

vergelijkbaar syllogisme dat begon met de conclusie van het eerste: de Deventer partij is een 

tegenstander van Oranje (eerste premisse), Van Haersolte is een voorstander van Oranje 

(tweede premisse), de Deventer partij is een tegenstander van Van Haersolte (conclusie). Zo 

expliciet wordt dit syllogisme nergens geformuleerd, maar als enthymeem is het op vele 

plaatsen terug te vinden in de vorm van de redenering: de Deventer partij is tegenstander van 

Van Haersolte (standpunt), omdat Van Haersolte een voorstander van Oranje is (argument).603 

Op basis van dit frame herschreven de Zwolse tekstschrijvers de geschiedenis van de 

Overijsselse partijtwisten als een botsing tussen staatsgezinden en prinsgezinden, 

gepersonaliseerd in de vorm van een machtsstrijd tussen Van Raesfelt en Van Haersolte. De 

aanhangers van Van Raesfelt werden door de tegenpartij aangeduid als de ‘Loevensteijnsche 

Factie ofte Witte Regenten in Over-Yssel’.604 Van Raesfelt, die in 1668 nog de ‘Herlevenden 

Cromwel’ werd genoemd, heette voortaan de ‘Procurator Generael van den gewesen Grooten 

Advocaet Den Witten Duyvel’ en zijn Deventer partij de ‘rasende Eygenhoorige Witte 

Gebroetsels’.605 Samen vormden zij een coalitie van ‘Personagien die de Provintie van Over-

Yssel tyrannelijck gegouverneert ende vervolghlijck in desen bedroefden staet gebracht 

hebben’, zoals het op de titelpagina van Den gevluchten Uyl wordt omschreven. 

Van Raesfelt was volgens het nieuwe frame door De Witt ingehuurd ‘om sijn Hoogheydts 

promotie en avancement te beletten’. Niet zonder reden had de Hollandse raadpensionaris zijn 

oog op hem laten vallen, want ‘tot groote desseynen en wercken werden groote helpers en 

werck-baesen vereyscht’. Maar Van Raesfelt deed zijn werk niet alleen, aldus de Zwolse 

tekstschrijvers. De Witt wist immers als geen ander dat staatszaken niet aan één persoon 

moesten worden toevertrouwd. Gelukkig waren in Overijssel genoeg regenten die ‘het voor een 

groote eer hielden soodanighen subalternen Hooft te hebben en desselfs bevelen te mogen 

ontfangen’.606 

Er is ook een versie van dit frame beschikbaar waarin het initiatief niet van De Witt uitging 

maar van Van Raesfelt. In deze voorstelling wordt Van Raesfelt omschreven als een ‘Drost met 

een duyvelsche regeer en baet-sucht beseten’ die niemand naast en boven zich duldde en niets 

heeft nagelaten om zijn doel te bereiken. ‘Veel van de considerabelste van de Regenten die hem 

in de wech waren’, behoorden tot de degenen die een bijzondere genegenheid koesterden voor 

de prins van Oranje. ‘Om dese dan te supprimeren, docht hem geen beter middel, als die in de 

arm te nemen, die het voorschreve Huys van Oranje sochten te verdelghen.’ Dat waren de 

gebroeders De Witt met hun aanhangers ‘in welcker gunst hy sich insinueerde met alles uyt te 

werken in Over-Yssel wat de Wit beliefde’.607 

                                                      
603 De combinatie van deze syllogismen berust op de klassieke topische drogreden: post hoc ergo propter hoc (na dit, dus 

vanwege dit). Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat tussen twee elkaar in de tijd opvolgende verschijnselen A 

en B (in dit geval: de Overijsselse partijstrijd en de capitulatie van Overijssel) ook een oorzakelijk verband bestaat, terwijl het 

zeer wel mogelijk is dat beide verschijnselen het gevolg zijn van een derde verschijnsel. Zie Braet 2007, 114. 
604 Het Ontdeckte Desseyn van de Witte Regenten 1674, 3. 
605 Behalve ‘Protector’ droeg de Engelse dictator Cromwell ook de titel ‘Procurator’. Beide ‘besmette’ titels gaven de Zwolse 

tekstschrijvers ook aan Van Raesfelt. 
606 Een Bondigh Advys 1673, 11. 
607 t’Samen-spraeck tusschen een Hollander en Over-Ysselaer, 1673, 3. 
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Zo komt het, aldus het Zwolse frame, dat De Witt nergens méér hulp heeft gekregen dan 

in Overijssel, zoals al in 1654 is gebleken toen Van Haersolte met meerderheid van stemmen 

tot drost van Twente werd gekozen en Van Raesfelt deze benoeming wilde tegenhouden onder 

het mom dat de vrijheid gevaar zou lopen indien ‘soodanige considerabele en aensienlijcke 

charges wierden gelaten in handen van die familie’. Toen zijn plan mislukte, veroorzaakte hij 

een ‘deplorabele scheuringe van de Provinciale Regeeringe’, aldus het Zwolse frame.608 

Het frame van de Zwolse tekstschrijvers bewijst hoe soepel de politieke vocabulaires van 

de Republiek zich in elk conflictsituatie lieten hergebruiken. Van Raesfelt is in het Zwolse 

frame niet langer een regent die voor de vrijheid van zijn (Overijsselse) vaderland wilde vechten 

(patriot), maar naar Holland vluchtte toen de Franse koning en de Duitse keurvorsten de 

Republiek aanvielen (verrader). Zoals hij ook niet langer kon doorgaan voor een regent die de 

eenheid koesterde (vader des vaderlands), maar een tiran werd die de echte vaders des 

vaderlands (prins van Oranje en de Van Haersoltes) van de regering uitsloot en zo de ondergang 

van Overijssel bewerkstelligde. 

 

Het ene woord tegen het andere 

Het bijzondere van het publieke debat na medio 1672 is dat de woordvoerders niet meer in 

gesprek zijn met hun overheid maar alleen nog met elkaar. De inzet is het behoud of herstel van 

de eigen eer en goede naam. Daarmee heeft de publieke opinievorming als autonome factor in 

de samenleving een gezicht gekregen en wel in de vorm van een reputatiestrijd waarvan 

waarvan de dynamiek uitsluitend wordt bepaald door het proces van opinievorming zelf.  

Een aanhanger van de Deventer partij brengt deze dynamiek onder woorden in zijn pamflet 

Korte Wederlegginge. Daarin stelt hij dat hij zijn tijd eigenlijk wel beter kan gebruiken dan met 

het bestrijden van de laster die in allerlei pamfletten wordt verspreid, maar toch besloten heeft 

om in de openbaarheid te treden ‘siende dat daer geen einde van was, ende dat het eene 

Geschrift vilainer als het andere dagelijcks voor den dag kwam’, en dat ‘in alle kroegen ende 

herbergen, soo binnen Deventer, als in Hollandt ende elders, van de Ledig-gaende gesellen 

gestadig gekreten wiert, Waer zijn nu die Patrioten? Waerom swijgen sij nu?’ Daarom heeft hij 

alsnog besloten om ‘der Eerlijcke Luyden goeden naem ende faem na behoren te defenderen’.609 

De auteur verklaart ‘een Liefhebber van de Waerheit’ te zijn en een oud-student en 

aanhanger van ‘mijn gewesen Professor ende eigen-boesem-vrient’ Goswijn Hogers, 

hoogleraar geschiedenis en retorica aan het Athenaeum Illustre in Deventer, lid van het 

Deventer stadsbestuur en volgens de schrijver behorend tot ‘de Edelste ende Braefste Heeren 

van ons Lant’, waartoe hij ook rekent ‘de Drost van Twente met sijn Broeders ende Swager den 

                                                      
608 Een Bondigh Advys 1673, 11: ‘Ende nerghens hebben de Witten grootere assistentie en meerdere hulpe in hare desseynen 

en aenslagen gevonden, als in de Provincie van Over-Yssel. Alle die gene, dewelcke die maximes aldaer contramineerden, 

mosten per fas & nefas van de Regeeringe worden gesecludeert. (…) Gelijck ‘t selve is gebleken in den Jare 1654 als 

wanneer den Drost van Lingen wettelijck en conform d’ordre van de Regeeringe, met pluraliteyt van stemmen tot het Drost-

ampt van Twenthe verkoren en gepromoveert zijnde, alle moeyten en devoiren by hem wierden aengewent, om de electie te 

doen annuleren: Nemende voor pretext de vryheydt, dewelcke soude werden gesupprimeert, in cas soodanige considerabele 

en aensienlijcke charges wierden gelaten in handen van die familie (…). En siende geen apparentie, om ‘t selve (de 

Regeeringe blijvende geconsolideert) te konnen effectueren: soo veroorsaecte hy de deplorabele scheuringe van de 

Provinciale Regeeringe.’ 
609 Korte Wederlegginge 1673, A2 recto. Cursivering in citaat door auteur pamflet. 
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Graef van Flodorf, Schaep Heer van Winshem, Rhemen, Nilanden, Tengnagel, Ontvanger 

Vriese, Strockel en meer andere’.610  

Hoezeer de reputatiestrijd in Overijssel verstrengeld is geraakt met de openbare 

meningsvorming in Holland, blijkt uit het pamflet Fundamenteel Tegenbericht. Daarin gaan de 

voormalige Deventer stadsbestuurders uitvoerig op de publiciteitsoorlog in en noemen zij ook 

titels van Hollandse drukwerken waarin zij zwart worden gemaakt. De ex-burgemeesters stellen 

dat zij de vele anonieme smaadschriften in Holland nog wel voor lief hadden willen nemen, 

wetende ‘van hoedanige pasquillen dese eeuwe (God betert) fertiler is geweest als eenige 

vorige’. Drukwerken waarvan volgens hen ‘niet alleen dese Provincie van Overyssel, maer oock 

Hollandt selfs’ kan getuigen, ‘alwaer dit quaet soo verre is gelopen, dat men aldaer de hoogste 

en illustriste personagien niet heeft gespaart’.611 

Tegen dat soort anonieme roddelbladen en leugenschriften verklaren de Deventer 

tekstschrijvers zich niet meer te zullen verweren, omdat er nu eenmaal altijd mensen zijn die 

plezier beleven aan het verstoren van de ‘civile societeyt ende gemeene ruste (…) doende tot 

dien einde divulgeren veele ongehoorde detestabile ende abominabile pasquillen’.612 

Bovendien is het volgens hen zinloos om deze anonieme pamfletten te bestrijden ‘door dien 

deselve niet anders behelsen, als baerblijkende leugenen, die van selve genoegsaem vervallen, 

ende t’sijner tijdt met de waerheyt geconfereert wesende niet sullen kunnen bestaen’. 

Anders is dat volgens hen gesteld met de serieuze ‘Historie-schrijvers die de voorvallen 

van den voorledenen jaere hebben willen beschrijven’. Die willen zij wel degelijk 

terechtwijzen, ‘omdat sy mede veranderen in pasquillanten, door dien sy niet genoegsaem van 

de waerheyt, gelijck het behoort, geinformeert zijnde, sich mede tot schendinge, eer ende 

faemrovinge van eerlijcke Regenten inlaten’.613 Dit soort verwijzingen naar de publieke opinie 

in Holland komt in alle Overijsselse pamfletten uit deze periode terug. Zoals in het pamflet 

Waerschouwinge waarin ‘eenige oude Burgemeesteren der Stadt Deventer’ melding maken van 

de vele leugens in de ‘Mercurius van Casteleyn, ontroerde Leeuw gedruct by Doornick, ende 

andere tractaten by Swart, Conynenbergh, Cornelis en Ioan van Swol’. Leugens die zijn 

‘gesuppediteert ende gevolgt by Valkenier, ende vanden Bosch, gedruct by Meurs, ende van 

Someren’.614 

Wat de Deventer oud-burgemeesters de Hollandse uitgevers met name verwijten, is dat zij 

deze lasterpraat ‘by de oncundige werelt voor waere historien soecken te debiteren’, hoewel 

deze leugens eerder al door het Deventer stadsbestuur in de pamfletten Waerachtich Verhael 

en Fundamenteel Tegenbericht ‘voor lasterschriften syn getaxeert’.615 Daarom roepen zij alle 

‘Eerlycke en onpassioneerde Luyden’ in Holland op om aan de boeken van deze uitgevers geen 

geloof te hechten. 

 

                                                      
610 Genoemde personen zijn allen leden van de Deventer partij, deels uit de ridderschap (Schaep, Rhemen), deels uit de 

Deventer (Nilant, Strockel), deels uit Kampen (Tengnagel, Vriese). 

611 Fundamenteel Tegenbericht 1673, A2 recto. 
612 Fundamenteel Tegenbericht 1673, A2 recto. 
613 Fundamenteel Tegenbericht 1673, A2 recto. 
614 Waerschouwinge (2) 1673. 
615 De in de tekst genoemde pamfletten van de Deventer oud-regenten zijn: Waerachtich Verhael 1672, en Fundamenteel 

Tegenbericht 1673. 
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Samenvatting 

Met het regeringsreglement dat de Staten-Generaal in september 1671 oplegden, was de 

politieke strijd in Overijssel op papier geëindigd. De inval van de Franse, Munsterse en Keulse 

legers in juni 1672 maakte de hervatting daarvan ook feitelijk onmogelijk, omdat de corporaties 

die samen het Overijsselse landsbestuur vormden, hun politieke macht verloren en onder het 

gezag kwamen te staan van buitenlandse vorsten. Dat verhinderde niet dat het publieke debat 

tussen de partijen doorging, zij het dat de regenten dat debat niet meer in hun overheidsrol 

voerden maar als ambteloos burgers. 

Aanvankelijk lijkt deze openbare meningsvorming zich te beperken tot een opiniestrijd 

tussen de Overijsselse stadsbesturen en hun garnizoenscommandanten. Beide partijen geven 

elkaar de schuld van de capitulatie en verwijten elkaar militair-strategische fouten en gebrek 

aan moed. Deventer moet het in dit debat het meest ontgelden, omdat deze stad zich als eerste 

heeft overgegeven. De Zwolse regenten grijpen de verwarring over de schuldvraag aan om de 

Overijsselse partijstrijd opnieuw te agenderen in de hoop om op die manier hun geschonden 

blazoen op te poetsen. Daarbij maken zij handig gebruik van de heersende mening in Holland 

dat de snelle capitulatie van Overijssel de schuld is van de Overijsselse regenten en niet van het 

leger.  

Dat de Republiek niet goed was voorbereid, verwijt men vooral de Hollandse regenten 

onder leiding van raadpensionaris Johan de Witt. Op basis van het Hollandse debat construeren 

de Zwolse tekstschrijvers een frame waarin zij de leden van de Deventer partij veranderen in 

aanhangers van Johan de Witt en de Overijsselse partijtwisten herschrijven als een strijd tussen 

staatsgezinden en prinsgezinden. In deze voorstelling hebben de Deventer regenten zich niet 

tegen Van Haersolte gekeerd vanwege diens ambtsmisbruik en corruptie zoals zij aanvankelijk 

beweerden, maar omdat Van Haersolte een voorstander van Oranje was en Willem III tot 

stadhouder in Overijssel wilde benoemen. 

 

6.2.2 Publieke gespreksituatie 

 

Met twee elkaar bestrijdende partijen was de publieke gesprekssituatie in Overijssel tot 

september 1671 nog vrij overzichtelijk geweest, maar na de inval van de buitenlandse troepen 

in juni 1672 verandert dat snel. De leden van het landsbestuur trokken zich terug in hun eigen 

corporaties waar iedereen probeerde op zijn eigen manier te overleven in afwachting van betere 

tijden. De desintegratie van het openbaar bestuur leidde tot een versplintering van de publieke 

gesprekssituatie. De overheidscorporaties vielen uiteen in elkaar bestrijdende facties en deze 

facties op hun beurt in elkaar bestrijdende personen die allemaal hun eigen 

gespreksonderwerpen agendeerden. 

In het corpus na juni 1672 zijn vier elkaar deels overlappende gesprekssituaties te 

onderscheiden met hun eigen onderwerpen, hun eigen woordvoerders en hun eigen dynamiek. 

Tussen de stadsbesturen en de commandanten van de garnizoenen ontstaat een debat over de 

capitulatie, op gewestelijk niveau nemen de leden van de Zwolse partij wraak op hun Deventer 

tegenstanders door hen als aanhangers van De Witt weg te zetten, in Deventer krijgen twee 

groepen burgers ruzie met elkaar over het lokale bestuur, en in de ridderschap botsen twee 

stromingen met uiteenlopende opvattingen over trouw. Elk van deze publieke gesprekssituaties 

zal ik hieronder nader belichten. 
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Magistraten versus militairen 

Het publiek debat over de buitenlandse inval begint in de steden. Meer in het bijzonder in 

Deventer en Zwolle die vanwege hun ligging ten oosten van de IJssel over eigen garnizoenen 

beschikten en waarin voorafgaand aan de capitulatie al de nodige strubbelingen tussen 

stadsbestuur en militairen waren ontstaan. Maar ook in Kampen, dat niet over een eigen 

garnizoen beschikte, had de snelle capitulatie ‘vele curieuse menschen gaende gemaeckt om 

daer van de ware en bysondere oorsaken te penetreren’, zoals het stadsbestuur op 3 augustus 

1672 in een open brief aan de Staten-Generaal liet weten.616 

Omdat Kampen geen garnizoen had, was de stad voor haar verdediging aangewezen op 

bijstand van het Staatse leger. Het stadsbestuur stelde de Staten-Generaal dan ook 

verantwoordelijk voor de inname van de stad, wegens het uitblijven van militaire assistentie en 

het ‘gebreck van Garnisoen en andere Oorlogsbehoeften’. Daarbij wees men op de moeite die 

de stad had gedaan om haar fortifcaties in orde te brengen, in het vertrouwen dat ‘den Staet niet 

in gebreke soude blijven, in tijdt van noodt, haer soo veel Volck van Oorloge toe te senden als 

ten fine voorschreven van noden soude sijn’.  

Ander dan in Deventer en Zwolle, waar de regenten en garnizoenscommandanten 

tegenover elkaar kwamen te staan, liep de pamfletstrijd in Kampen dood door het ontbreken 

van een tegenspreker. Dat laat onverlet dat ook de lokale regenten in Kampen in hun stad 

werden geconfronteerd met het feit dat ‘de gemeene Man onvernuftighlijck alles esgualijck 

afmetende, en natuurlijck genegen van de Regenten qualijck te spreken, sonder onderscheijt 

hiervan de schult geeft aen de nonchalance van de Politique, en de lacheteyt der militaire 

Officieren, of veeleer aen de ontrouwigheyt en ’t verraet van beyden’.617 

Dit citaat uit de brief van het Kamper stadsbestuur legt treffend de teneur bloot van het 

publieke debat dat zich in de zomer van 1672 in heel Overijssel ontwikkelde. Het is een debat 

waarin enerzijds sprake is van een grote groep nieuwsgierigen (‘curieuse menschen’) die wil 

weten waarom de Overijsselse steden zo snel hebben gecapituleerd, en anderzijds de ‘gemeene 

Man’ die zijn oordeel al heeft gevormd, niet alleen over de onbekwaamheid van regenten en 

militairen (onderschatting van de tegenstander en gebrek aan strijdlust) maar ook over hun 

ondeugden (ontrouw en verraad). 

In Deventer en Zwolle kwam het publieke debat tot ontplooiing doordat zowel de 

stadsbesturen als de militaire commandanten met hun wederzijdse kritiek naar buiten kwamen. 

Zwolle deed dat in een brief aan de Staten-Generaal op 23 juni 1672. Daarin beschrijft de 

magistraat welke consternatie het voortijdige vertrek van de milities had veroorzaakt in ‘de 

gemoederen onser Burgeren die gesamentlijck in wapenen ende op de Stadts-wallen waren’. 

Het stadsbestuur zag zich daardoor genoodzaakt om te capituleren in de wetenschap dat men in 

geval van verzet ‘veel swaerder rampen ende een onmijdelijck bloetbadt over ons ende onse 

goede Burgeren ende Ingesetenen’ had afgeroepen.618 

Het stadsbestuur van Deventer uitte zijn kritiek op de militairen in een algemene publieke 

verklaring met als titel Waerachtigh Verhael, uitgegeven op 27 juli 1672 ‘tot wederlegginge 

                                                      
616 Missive (6) van Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Campen 1672, 3. 
617 Missive (6) van Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Campen 1672, 3. 
618 Copia (3) van een Missive geschreven aen haer Hoogh Mogentheden de Heeren Staten Generael door de Heeren van de 

Magistraet der Stadt Zwolle 1672, A3 verso. 
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van eenige onwaere calumnieuse uytstroysels tot naedeel van de Regeeronge aldaar’. In het 

pamflet, dat inclusief bijlagen 38 pagina’s omvat, brengt de magistraat minutieus verslag uit 

van wat er naar haar mening fout is gegaan bij de verdediging van de stad en komt men tot 

dezelfde conclusie als in Kampen en Zwolle, namelijk dat ‘het overgaen ende verlos van dese 

Stadt niet haar Edd: wantrouwe, maer der militien wan-ordre, discouragie ende onkunde in 

saecken van oorloge (so niet yets anders dat Godt bekent is) zy te adscriberen’.619 

 

Ripperda: aangeklaagd, niet vervolgd 

Het publieke debat in Deventer en Zwolle kreeg een vervolg doordat de twee militaire 

commandanten uit die steden zich de kritiek van de stadsbesturen niet lieten welgevallen en op 

persoonlijke titel een weerwoord publiceerden. De brief van het Zwolse stadsbestuur lokte een 

felle reactie uit van Unico Ripperda, commandant van een ruitercompagnie die Zwolle al voor 

de komst van de vijand had verlaten. Ripperda reageerde op de kritiek van het stadsbestuur met 

het pamflet Berigt van het geen onlanghs tot Swol gepasseert is, waarin hij de Zwolse regenten 

van landverraad beschuldigde.620 

De Zwolse regenten reageerden daarop op 15 juli met het 32 pagina’s omvattende pamflet 

Tegen-Bericht dat rechtstreeks aan het publiek was gericht.621 Het stadsbestuur besloot om ook 

gerechtelijke stappen tegen Ripperda te ondernemen, hetgeen overigens gemakkelijker was 

gezegd dan gedaan. Ripperda bevond zich op dat moment buiten het Zwolse rechtsgebied en 

de stad kon geen beroep meer doen op de bondgenoten om hem aan te houden wegens de 

publicatie van zijn ‘seer fameuse, onware ende calumnieuse bericht’. 

Een onverwachte mogelijkheid om hem alsnog te arresteren deed zich voor, toen 

Ripperda zich begin oktober 1672 bleek op te houden in het Zwolse logement De Zon, waar hij 

als krijgsgevangene was ingekwartierd. Gezien de omstandigheden oordeelde de magistraat een 

arrestatie op dat moment niet meer ‘voor dienstigh noch minder voor seer nootsakelijck’. Maar 

om niet de indruk te laten ontstaan dat hij zijn straf zou ontlopen, besloot men wel om hem een 

vervolging in het vooruitzicht te stellen. Daartoe werd een stadsecretaris, vergezeld door twee 

getuigen, naar zijn logement gestuurd. 

Hoezeer de politieke verhoudingen waren veranderd, bleek toen de secretaris met de 

voorlezing van de akte van beschuldiging wilde beginnen en Ripperda dreigde om het 

gezelschap met geweld uit de herberg te laten verwijderen. De Zwolse delegatie deinsde terug 

en verzocht Ripperda’s kwartiermeester om hem de akte op een later moment uit te reiken, 

hetgeen enkele dagen later lukte ondanks ‘eenige tegenstrevelingen van den Colon: Ripperda’. 

Het stadsbestuur wachtte daarna enkele maanden, hopend dat Ripperda zich vrijwillig zou 

melden. Toen dat niet gebeurde, besloten de Zwolse regenten de aanklacht te publiceren ‘tot 

betuyginge van haer onschult ende wegneminge van quade impressien’. 622 

De gebeurtenissen in Zwolle laten zien hoezeer het stadsbestuur moest wennen aan de 

nieuwe politieke situatie. Nadat de stad was overgegeven, trad men in eerste instantie naar 

buiten alsof de stad nog altijd deel uitmaakte van de Unie: de brief van 23 juni 1672, waarin het 

Zwolse stadsbestuur zich verantwoordt over de capitulatie, is gericht aan de Staten-Generaal. 

                                                      
619 Waerachtigh Verhael (1) 1672, 17. 
620 Berigt van het geen onlanghs tot Swol gepasseert is 1672. De militaire reactie vanuit Kampen ontbrak, omdat deze stad 

geen garnizoen had. 
621 Tegen-Bericht 1672. 
622 Acte van Recriminatie 1672. 
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Ook inzake de arrestatie van Ripperda leek men zich aanvankelijk niet te realiseren dat de stad 

zich niet langer in de positie bevond om hem aan te houden, ook niet toen hij zich op Zwols 

grondgebied bevond. Een beroep op de Staten-Generaal bleef deze keer echter uit. Om zichzelf 

van elke blaam te zuiveren publiceerde de magistraat het verslag van zijn (mislukte) 

aanhouding, een vroegmodern voorbeeld van trial by media.  

 

Stecke: stem uit de gevangenis 

In Deventer vindt het stadsbestuur in de zomer van 1672 garnizoenscommandant Diderick 

Stecke tegenover zich, maar het debat tussen beide partijen ontbrandt pas in 1673, aangezien 

Stecke in juli 1672 als krijgsgevangene wordt opgesloten in de citadel van het Duitse stadje 

Coesfelt. Dat belet hem niet om in zijn cel een reactie voor te bereiden op de beschuldigingen 

die het stadsbestuur in het pamflet Waerachtigh Verhael naar buiten heeft gebracht. 623 Vanuit 

Coesfelt vraagt hij in december 1672 aan de militaire commandant van Deventer om hem twee 

verklaringen toe te sturen: een van de Munsterse commissaris Klupel en een van Van Raesfelt. 

Klupel kon volgens Stecke getuigen dat ‘mijne hooft Officieren al voor de belegeringe 

geseght hebben, zy wilden van Stecke op geen Vleysbank ghebraght zijn, als maer eenighsints 

tot Capitulatie konden geraeken’. En Van Raesfelt kon volgens Stecke bevestigen dat zijn 

officieren, toen zij naar Groningen vertrokken, openlijk hadden gezegd: ‘Zy wilden Groeningen 

ook overgeven gelijck (zy) te Deventer gedaen hadden’. Beide verklaringen wilde Stecke 

gebruiken om te bewijzen de capitulatie niet aan hem te wijten was, maar aan zijn 

hoofdofficieren en het stadsbestuur. 

Beide getuigenverklaringen komen terecht in Stecke’s weerwoord dat onder de titel 

Apologia in de loop van 1673 verschijnt, nadat de voormalige garnizoenscommandant met een 

list uit zijn gevangenschap is ontsnapt.624 De exacte publicatiedatum van dit pamflet is niet 

bekend, maar valt in elk geval voor september 1673, wanneer de Deventer regenten, na van 

Stecke’s publicatie te hebben vernomen, opdracht geven tot het opstellen van een weerwoord 

(Fundamenteel Tegenbericht). De publicatie daarvan kondigen zij per afzonderlijk plakkaat 

(Notificatie) aan. Daarin waarschuwen zij het publiek op voorhand voor de leugens in Stecke’s 

Apologia. Zij verdenken Stecke ervan dat hij zijn eigen aandeel in de capitulatie van Deventer 

wil verbloemen. 

Opmerkelijk in zowel de Notificatie als het Fundamenteel Tegen-Bericht is niet zozeer de 

inhoud als wel de ondertekening. Beide pamfletten zijn door de Deventer regenten op 

persoonlijk titel uitgegeven en ondertekend in hun hoedanigheid van ‘gewesene 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Deventer in de jare 1672’. De wijze van 

ondertekening kan niet los worden gezien van het feit de keurvorst van Munster op 22 februari 

1673 een nieuw stadsbestuur heeft aangesteld dat de verdediging van het oude bestuur in het 

publieke debat met commandant Stecke niet overnam.625  

                                                      
623 Copia van een Missive van Diderick Steck 1673. 
624 Apologia off Oprecht Verhael voor d’Hre Diederick Stecke. Stecke vroeg in juli 1673 om gezondheidsredenen vanuit de 

gevangenis in de citadel van Coesfelt overplaatsing aan naar een beter onderkomen en wist tijdens deze reis te ontsnappen. 

Daarna bood hij de keurvorst per brief zijn excuses aan en deelde hem mee dat hij zich niet aan zijn straf zou ontrekken, 

indien hij door een onpartijdige rechtbank zou worden veroordeeld. Zie Bronnenlijst: Missive (1) aen Sijne Hoogh-Vorstel. 

Genaden tot Munsteren Corvey &c. 1673. 
625 Het aantal leden werd teruggebracht naar 32 waarvan de helft uit katholieken bestond. Het oude stadsbestuur bestond uit 

64 leden, waarvan 16 magistraatsleden en 48 meenteleden.  
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Politiek-staatkundig zou dat ook moeilijk hebben gekund gezien de nieuwe 

gezagsverhoudingen. Maar ook als dat wel het geval was geweest, zou het nieuwe stadsbestuur 

de verdediging van het oude bestuur vrijwel zeker niet op zich hebben genomen, gezien de 

wending die het publieke debat inmiddels had genomen. Daarin ging het al lang niet meer over 

de vraag wie verantwoordelijk was voor de capitulatie van Deventer, maar wie in de 

voorafgaande periode politiek gezien goed of fout was geweest. ‘Goed’ betekende in dit geval: 

een aanhanger van de stadhouder, ‘fout’ een aanhanger van Johan de Witt. 

Over de vraag wat en wie goed en fout was, werd in Deventer in 1673 heel anders gedacht 

dan in de jaren daarvoor. In de stad bestond al enige tijd een lokale oppositiegroep die banden 

had met de Zwolse partij, maar zich tot dat moment nog niet publiekelijk had gemanifesteerd. 

Deze oppositiegroep, waartoe ook enkele stadsbestuurders behoorden, greep het debat over de 

capitulatie aan om zich aan te sluiten bij de publiciteitscampagne tegen het oude stadsbestuur, 

waardoor de leden van het oude bestuur werden gedwongen om hun verdediging zelf ter hand 

te nemen, zij het nu in de rol van ambteloos burger. 

Zo werd het debat tussen de leden van het oude Deventer stadsbestuur en hun voormalige 

garnizoenscommandant onderdeel van de gewestelijke pamfletoorlog die in het najaar van 1672 

in heel Overijssel ontbrandde. Binnen Deventer leidde het gewestelijke debat tot een lokale 

pamfletoorlog waarin leden van het oude en nieuwe stadsbestuur met hun aanhangers lijnrecht 

tegenover elkaar kwamen te staan.626 Op deze lokale pamfletstrijd kom ik later in dit hoofdstuk 

terug. 

 

Zwolle versus Deventer: echo van vroeger 

De gewestelijke pamfletstrijd tussen Deventer en Zwolle is de tweede publieke gesprekssituatie 

die zich in het corpus laat aanwijzen. Het reframen van de capitulatie van Overijssel als een 

strijd tussen staatsgezinden en prinsgezinden vormt het centrale gespreksonderwerp van dit 

publieke debat, waarvan de voormalige Zwolse partij de initiatiefnemer is. Het begint in de 

tweede helft van 1672 met een reeks van drie pamfletten, waarvan de eerste twee (Den 

gevluchten Uyl en Het Over-Yssels Uyle-nest) in 1672 verschijnen en het derde (t’Samen-

spraeck) in 1673.627 Den gevluchten Uyl is een profiel van Van Raesfelt, Het Over-Yssels Uyle-

nest een portret van de Deventer partij en t’Samen-spraeck een dialoog tussen een Overijsselaar 

en een Hollander over de politieke situatie in Overijssel. 

Vooral het derde pamflet laat zien dat de serie zowel voor de Overijsselse als de Hollandse 

markt is geschreven. De gesprekslocatie is Hollands, in elk geval zeker niet Overijssels: de 

kajuit van een trekschuit. Een opmerking van een zojuist uitgestapte medereiziger is de 

aanleiding voor een gesprek waarin de Hollander de vragen stelt en de Overijsselaar de 

antwoorden geeft, ten gunste van de Zwolse partij. Aan het einde van het gesprek, waarin de 

                                                      
626 Zie hoofdstuk 6.2.2. 
627 De publicatiedatum van Den gevluchten Uyl kan op basis van het jaar van uitgave en een verwijzing in de tekst op pagina 

B2 verso (verwijzing naar Waerachtigh Verhael) worden vastgesteld op augustus-december 1672. Het Over-Yssels Uyle-nest 

bevat geen jaar van uitgave maar moet in elk geval na Den gevluchten Uyl zijn verschenen: naar de titel van dit pamflet wordt 

in de tekst verwezen. Op pagina A2 recto meldt de schrijver dat hij het geschreven portret van ‘de persoon van onsen Uyl’ in 

Het Over-Yssels Uyle-nest zo kort mogelijk wil houden omdat hij hem al eerder heeft geschilderd (‘gedepingeert’). De titel 

Den gevluchten Uyl wordt in Het Over-Yssels Uyle-nest vermeld op pagina B recto, waar de schrijver aan de lezer vraagt om 

op grond van het ‘verhaelde in desen ende den gevluchten Uyl’ te beoordelen of de aanhangers van Van Raesfelt niet 

dezelfde personen zijn als ‘die van de Witt caballe’. Gezien de opbouw van de serie moet Het Over-Yssels Uyle-nest in elk 

geval voor t’Samen-spraeck zijn verschenen. De datering 1672 wordt ook in de Knuttel-catalogus aangehouden. 
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partijtwisten in geuren en kleuren de revue zijn gepasseerd, heeft de Overijsselaar de Hollander 

overtuigd dat de Deventer partij de schuld is van de ondergang van Overijssel. 

De drie pamfletten zijn anoniem uitgegeven, maar verraden overduidelijk een Zwolse 

herkomst. De woordvoerder in Den gevluchten Uyl en Het Over-Yssels Uyle-nest is een ik-

personage dat de Hollandse strijd tussen prinsgezinden en staatsgezinden verbindt met de 

Overijsselse partijstrijd. De Zwolse partij voert hij op onder de naam van ‘Prins en Zwols-

gesinde’ regenten, en de Deventer partij als leden van de ‘Arminianese Cabale’ of ‘Rasende 

Cabale’ dan wel als plegers van ‘Loevesteijnsche aenslaghen’ en ‘Rasende Eygenhoorige Witte 

Gebroetsels’. Van Raesfelt hernoemt hij als ‘Rasenden Twentschen Duyvel’ en aanhanger van 

‘Den Witten Duyvel’. 

Dat de serie pamfletten niet alleen is bedoeld om het Hollandse frame in Overijssel te 

importeren, maar ook om het Zwolse frame in Holland ingang te doen vinden, blijkt uit de 

manier waarop de tekstschrijver van t’Samen-spraeck probeert om de Overijsselse partijstrijd 

ook voor lezers buiten Overijssel begrijpelijk te maken, en wel door het conflict via de 

naamgeving van de hoofdrolspelers waar mogelijk te generaliseren in plaats van te 

particulariseren. Niet dat de in Overijssel bekende eigennamen van de partijleden geheel 

ontbreken, zoals uit de ridderschap de ‘Schaepen, Uyterwijcken, Rhemen, Bevervoorde, 

Broekhuysens en andere’, en ‘in de stadt Deventer Nijlant en sijn kanalieusen aenhang’, in 

Kampen ‘Vriese, Tengnagel, Ittersums Factie en haer ghesellen’ en in Zwolle ‘Nylandt, Royer, 

met een deel turbulente Meens-luyden’.628 

Waar mogelijk echter vervangt de woordvoerder deze in Holland onbekende 

persoonsnamen door soortnamen die het conflict ook voor het Hollandse publiek inzichtelijk 

maken. Zoals in de mededeling dat Van Raesfelt voor zijn machtsgreep personen gebruikte die 

even ondeugdzaam waren als hijzelf, zoals ‘Banckrottiers, Meyneedighen, Overspeelders, 

Kerck-schenders, Moordenaers, Slaven die haer Heeren ontloopen waren, en een deel andere 

Lichtmissen’. Hoe Van Raesfelt deze verachtelijke lieden gebruikte, legt de Zwolse 

woordvoerder in zo algemeen mogelijke termen uit. Zoals in de zin: ‘Dese employeerde hy elck 

nae dat sij bequaem scheenen te wesen, om sijn desseynen uyt te voeren. Door dese preeckte 

hy de gemeynte in, dat al sijn oogh-wit nergens toe tendeerde, als om de Vryheidt te 

conserveren, het volck van schattinge te verlichten, de Financien te suyveren, die gheen te 

straffen die de Financien niet wel administreerden.’629 

Over de manier waarop Van Raesfelt de media gebruikte, noteert de Zwolse tekstschijver 

dat Van Raesfelt pamfletten uitgaf ‘die eerlicke Regenten calangeerden’ en ‘zaedt van oproer 

stroyden’. Daarnaast waren er andere regenten ‘die met sediteuse Oratien en schriften haer 

mede-burgers sochten te persuaderen, dat sy van schelmen en dieven geregeert wierden: en dese 

Boeckjes wierde het onervarene volkjen in de Brandewijn en andere dierghelijcke plaetsen 

voorghelesen. En daer manqueerden dan gheen ophitsers, die de eerlicke Heeren met calumnien 

bezwaerden, daer en tegen de Drost van Twenthe en andere weynighe van de sijne tot den hemel 

verheften, als een man die de vervallene saken weder soude herstellen’.630 

Dat de Zwolse tekstschrijvers zich tot het Hollandse publiek richten, blijkt ook uit het feit 

dat hij de Hollanders oproept tot politieke actie, meer in het bijzonder de ‘voorname Burgerye 

                                                      
628 t’Samen-spraeck 1673, 8. 
629 t’Samen-spraeck 1673, 3. 
630 t’Samen-spraeck 1673, 3. 
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der stadt Amsterdam’, waar Van Raesfelt op dat moment als balling verblijft ‘ontrent de Prince-

graft, tegen over de Roose-graft’. In het pamflet Den gevluchten Uyl geeft de auteur de 

Amsterdammers in overweging ‘of niet dees Procurator Generael met gelijken salaris als sijn 

Advocaet behoorde geremunereert te worden’.631 

Deze oproep tot moord belet de Zwolse schrijver niet om zijn tekst af te ronden met het 

uitspreken van de hoop ‘dat Godt Almachtigh, door sijn grondeloose barmhertigheydt, ons onse 

grove sonden niet toerekenende, het Vaderlandt haest wederom sal laten genieten d’oude 

Vryheyt, Rechten en Privilegien, onder de florissante regeeringe van dien Doorluchtgsten Heere 

Prince van Orangie, tot licht, blijtschap, vreugde en eere van de Lande’. Waarna hij afsluit met 

de blijmoedige uitroep: ‘Vive, vive le Prince d’Orange.’ 

Bij het schrijven van hun serie houden de Zwolse tekstschrijvers het oog niet alleen gericht 

op Holland, maar ook op de politieke situatie in Deventer. Wanneer het beurtschip de plaats 

van bestemming heeft bereikt, nodigt de Hollander zijn reisgezel uit om het gesprek in het 

vervolg van de reis voort te zetten, want ‘dan sal ons meer tijdt over wesen’. De passagier uit 

Overijssel neemt de uitnodiging graag aan en kondigt aan dat hij graag nog iets wil vertellen 

over ‘dat calumnieuse en obscene pasquil van den Lasteraer op ’t Schavot, daer van sy 

Nylanders en de hare Autheuren zijn’.632 

Met de verwijzing naar het anonieme pamflet Lasteraer op ’t Schavot uit 1673 geeft de 

auteur te kennen dat hij ook op de hoogte is van het lokale debat in Deventer. Daar heeft de 

regentenfamilie van de Nilants zich de woede van een deel van de Deventer burgerij op de hals 

gehaald door de stad over te geven aan de vijand. In het genoemde pamflet stellen de Nilants 

zich daartegen te weer en beschuldigen zij hun tegenstanders van laster. Door het pamflet van 

de Nilants te benoemen als ‘dat calumnieuse en obscene pasquil’ laat de auteur van t’Samen-

spraeck merken naar wie zijn sympathie uitgaat.633  

 

Het Deventer stadsdebat 

Het lokale debat in Deventer is de derde publieke gesprekssituatie. Het ontstaat in de loop van 

1673, wanneer een aantal leden van het toenmalige stadsbestuur publiekelijk afstand neemt van 

het capitulatiebesluit. Onder de spijtoptanten zijn twee groepen te onderscheiden die in de 

geschiedschrijving zijn samengevoegd maar in 1672 gescheiden optreden en ook verschillende 

belangen hebben, zoals blijkt uit hun pamfletten. Enerzijds is er de burger Arnold van 

Boeckholt, die sinds 1651 lid van de gezworen gemeente is, in 1661 is gekozen in de magistraat, 

bij de raadskeur in 1668 weggestemd en herkozen in 1672.634 Van Boeckholt opereert als 

eenmanspartij, hetgeen niet alleen blijkt uit het door hemzelf in 1673 onder eigen naam 

uitgegeven pamflet Missive, maar ook uit de pamfletten van andere partijen. 

                                                      
631 Den gevluchten Uyl 1672, B4 verso. 
632 t’Samen-spraeck 1673, 15.  
633 Pamfletten van de tegenpartij worden in het Overijsselse corpus meestal voorzien van het peioratieve bijvoegelijk 

naamwoord ‘calumnieus’ (lasterlijk, leugenachtig). Lasteraer op ’t Schavot bevatte inderdaad enkele obsceniteiten. De 

Republiek was het eerste land in Europa waar obsceniteit in 1669 als een afzonderlijke rechtsgrond werd ingevoerd om 

drukwerken te verbieden. Zie: Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant: radicale ideeën in Nederlandse 

pornografische romans 1670-1700, Nijmegen 2002.   
634 Van Boeckholt zinspeelt in zijn Missive zelf op het onvrijwillige karakter van dit vertrek en suggereert dat het conflict te 

maken had met zijn optreden als landrentmeester van Salland. Het conflict was er ook de oorzaak van dat hij aanvankelijk 

zijn herbenoeming in 1672 niet wilden aanvaarden. Zie Bronnenlijst: Missive (7) van de Heer Arnold van Boeckholt 1673, 3-

4. 
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Anderzijds is er een tweede oppositiegroep die bestaat uit drie gemeenslieden, te weten 

Hendrick ter Borch, Roelof Steenbergen en Arent Rouse, van wie Hendrick ter Borch als de 

leider wordt beschouwd.635 Ter Borch, zoon van een naar Deventer verhuisde Zwolse klerk van 

de Staten van Overijssel, werd in 1634 in Deventer geboren en na een studie rechten in Leiden 

in 1662 gekozen in de gezworen gemeente, in 1668 gekozen tot burgemeester en in 1671 tot 

afgevaardigde in de Staten-Generaal benoemd. Bij de raadskeur in februari 1672 werd hij, na 

een conflict met andere stadsbestuurders, uit de magistraat verwijderd, samen met Steenbergen 

en Rouse. Van de groep-Ter Borch verschijnen in 1673 vier anonieme pamfletten, gericht tegen 

het oude stadsbestuur.636 

In het lokale debat komen Van Boeckholt en de groep-Ter Borch in botsing met een lokale 

regentengroep die bekendstaat als de Nilant-factie. De kern van de Nilant-factie is de 

gelijknamige Deventer familie die met een uitgebreid netwerk van verwanten en relaties het 

politieke leven in Deventer tot 1672 beheerste. Hoofd van deze groep is Henrick Nilant, ook 

wel ‘het koninkje van Deventer’ genoemd. Geboren in 1609 uit een oud Deventer 

koopmansgeslacht was Henrick van 1643 tot 1673 onafgebroken lid van het stadsbestuur. De 

Nilants waren tot 1672 met drie burgemeesters en drie gemeenslieden in het stadsbestuur 

vertegenwoordigd. Door Van Boeckholt en de groep-Ter Borch werden zij verantwoordelijk 

gehouden voor de capitulatie. 

 

De opponenten 

De man die het lokale debat in Deventer opende, is burgemeester Arnold van Boeckholt, en wel 

op 16 februari 1673, een week voor de raadskeur. Op die dag publiceert hij zijn Missive, 

‘vervattende de naecte ronde waerheyt van ’t overgeven der selver Stadt aen die dwingelandij 

harer Vyanden, waer door veroorsaect is het verlies van de geheele Provincie van Over-Yssel’.  

Het moment van publicatie kan niet los worden gezien van het kort daarvoor (10 februari) 

verschenen plakkaat van de stadhouder waarin bekend wordt gemaakt dat goederen uit 

Overijssel in Holland in beslag zullen worden genomen en verbeurd verklaard, tenzij de 

eigenaar kan aantonen dat hij niet tot de personen behoort die ‘de steden van Swol, Deventer, 

Campen en andere trouwlooslijck hadden verkocht ende overgegeven’.637 

Het pamflet is een open brief van Van Boeckholt aan een niet nader genoemde neef in 

Holland aan wie hij naar eigen zeggen vanwege de oorlogsomstandigheden enige koffers met 

kostbaarheden ter bewaring heeft toegezonden. Die koffers zijn door de autoriteiten in beslag 

genomen, zo heeft de neef hem laten weten. Een gerechtelijke verklaring van goed gedrag, 

waarom de neef heeft gevraagd om het beslag te kunnen opheffen, kan Van Boeckholt hem 

helaas nog niet toesturen, schrijft hij hem terug. Wel heeft hij zijn vrouw gevraagd om namens 

hem al vast een persoonlijk briefje te schrijven met de verklaring dat ‘mijn Persoon (…) 

geensins gemeenschap heeft aen de schendige ende nooyt verantwoordelycke poltronerye’. 

                                                      
635 Andere leden zijn de stadsbestuurders Roelof Steenbergen en Arent Rouse. Zie: Lasteraer op ’t Schavot 1673. In dit 

pamflet, dat afkomstig is van de Nilant-partij, wordt de samenstelling van de Ter Borch-groep genoemd.  
636 De pamfletten zijn: Copye (13) van een Missive uyt de Stadt Deventer 1673; Apologia (2) van Joan Strockel I.V.D. 

Secretaris der Stadt Deventer 1673; Beantwoording Missive (14) van J. Strockel aan Cornelis Duyvens 1673; Het Ontdeckte 

Desseyn 1674. 
637 Missive van de Heer Arnold van Boeckholt, Burgermeester der Stadt Deventer vervattende de naeckte ronde waerheyt van 

't overgeven der selver Stadt aen die dwinglandy harer Vyanden (…) by Baltus Boeckholt Boeckverkooper op de Haerlemmer 

Dijck 1673. Zie Bronnenlijst: Missive (7). 
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Het liefst was Van Boeckholt zelf naar Holland gereisd om een verklaring af te leggen, zo 

verklaart hij, maar dat zit er gezien de omstandigheden niet in. Daarom heeft hij besloten de 

onderhavige brief te schrijven waaruit zal blijken wat er precies in Deventer is voorgevallen. 

Volgens hem is het geen toeval dat hij in februari 1672, vier maanden voor de belegering, in 

het stadsbestuur werd herkozen na een in zijn ogen onterechte schorsing van drie jaar.638 Zijn 

herverkiezing beschouwt hij als een opdracht van God om de waarheid aan het licht te brengen 

in een tijd waarin ‘de Stadt is geweest een stapel en woninge van trouwloosheyt’. 

Die waarheid is, zo vertelt Van Boeckholt, dat hij de enige man in het stadsbestuur is 

geweest die zich tegen de overgave van de stad heeft verzet. Hij dacht aanvankelijk wel enige 

medestanders te hebben (bedoeld wordt de groep-Ter Borch), maar ‘die partye, waervan mijn 

Persoon vermoede gesecundeert te worden, difficulteerde my by te vallen, swanger gaende met 

swaermoedige impressien van des Vijandt formidabele macht, circumspecte conduite, 

onvergelijckelijcke couragie, wijdtberoemde vermogen’.  

Zo is het gekomen dat er ‘sleghts een Heer in den Raed, genaemt Boeckholt’ is geweest 

die ‘de Stadt Deventer heeft soecken te behouden’, aldus Van Boeckholt.639 Over de teruggave 

van zijn goederen maakt hij zich dan ook geen zorgen, omdat de prins door ‘verscheydene 

militaire Personen’ al op de hoogte is gebracht van zijn heldhaftig optreden. In geuren en 

kleuren vertelt hij vervolgens hoezeer hij zich heeft ingespannen om de verdedigingswerken 

van de stad in orde te brengen, terwijl de rest van het stadsbestuur urenlang zat te vergaderen. 

Tussendoor liet hij zich wel af en toe in de vergadering zien, maar daar ergerde hij zich 

voornamelijk aan het gebrek aan strijdlust en godsvertrouwen.  

In zijn verslag, waarin de chronologie niet altijd duidelijk is, meldt hij wel dat de magistraat 

met instemming van de gezworen gemeente tot de capitulatie heeft besloten, maar blijft 

onduidelijk of hijzelf in die vergadering aanwezig is geweest en tegen heeft gestemd. In 

hoeverre Van Boeckholt de waarheid spreekt, blijft hier in het midden.640 Van belang in het 

kader van mijn onderzoek is alleen welk effect zijn pamflet als taalhandeling teweegbracht: 

door zichzelf publiekelijk te presenteren als enige vrijheidsstrijder (‘Atlas libertatis’ is de 

uitdrukking die hij voor zijn eigen rol gebruikt) kwalificeert hij de rest van het stadsbestuur 

inclusief de groep-Ter Borch als lafaards, waarmee hij al dan niet bewust reacties van de 

anderen uitlokt. 

De groep-Ter Borch reageert onmiddellijk op deze beschuldiging en verklaart in het 

pamflet Copye van een Missive uyt de Stadt Deventer dat ook haar leden zich tegen de overgave 

hebben verzet. De groep bestaat uit de regenten Hendrick ter Borch, Roelof Steenbergen en 

Arent Rouse. Ter Borch en Steenbergen vertegenwoordigen in de meente de Norenbergerstraat, 

Rouse de Bergstraat. Alle drie waren zij betrokken bij het besluit om de stad over te geven, 

maar in navolging van Van Boeckholt nemen zijn daarvan in 1673 afstand. 

                                                      
638 In zijn brief suggereert Van Boeckholt dat deze schorsing te maken had met de wijze waarop hij het rentmeesterschap van 

Salland vervulde. Aanvankelijk wilde hij zijn benoeming niet aannemen, zo verklaart hij, en trok hij zich terug, ondanks de 

boete die hij daardoor riskeerde. Enkele leden van de gezworen gemeente haalden hem vervolgens op van huis, waarna hij 

zijn benoeming tot burgemeester alsnog aanvaardde. Zie Missive (7) 1673, 3. 
639 Missive (7) 1673, 2 
640 Zijn verklaring komt niet overeen met die van het stadsbestuur (Waerachtich Verhael, Tegenbericht) waarin wordt gesteld 

dat het besluit om te gaan onderhandelen over de overgave eenparig werd genomen. Dat de rol van Van Boeckholt in de 

geschiedschrijving meer aandacht heeft gekregen dan die van de andere opponenten, komt mogelijk doordat hij zijn pamflet 

in Amsterdam bij Balthasar Boeckholt liet uitgeven (een familierelatie is mij onbekend) en de tekst mogelijk ook in Holland 

is verspreid. Ook Aitzema kende het pamflet en nam grote delen van de tekst over in zijn Historien onses Tijdts of Saken van 

Staet en Oorlogh. Daarin plaatste hij de verklaring van Van Boeckholt tegenover die van het stadsbestuur. 
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De reactie van de groep-Ter Borch heeft de vorm van een anonieme brief aan een niet nader 

genoemde ‘Mijn Heer’ en verschijnt in maart 1673 onder de titel Copye van een Missive uyt de 

Stadt Deventer. Dat het pamflet van de groep-Ter Borch afkomstig moet zijn, blijkt uit de 

inhoud. Van Boeckholt was zeker niet de enige die Deventer wilde verdedigen, zo is de teneur 

van de brief, ook Ter Borch en zijn medeleden hadden dat liever gewild. Als bewijs wordt een 

namenlijst van het stadsbestuur uit 1672 afgedrukt, onderverdeeld in twee groepen: degenen 

die ‘hebben gewilt de Stadt te defenderen’ en degenen die ‘hebben gestemt tot het 

overgeven’.641 

Ter Borch en zijn twee medestanders behoorden volgens de anonieme briefschrijver met 

ruim twintig anderen tot een oppositiegroep die de stad liever had willen verdedigen. Wat de 

tegenstemmers verder met elkaar verbond, aldus het pamflet, was dat zij ‘Voorstanders van 

Landt en Kerck’ waren, ‘Liefhebbers van sijn Hoogheydt de Heer Prins van Oranje’ en 

tegenstanders van de ‘factie van de Nylanden die als U.E. bekent is, eenige jaren herwaerts, niet 

alleenlijck de Stadt van Deventer, maer met hare bekende adherenten de geheele Provintie van 

Over-Yssel hebben geregeert, die erf-vyanden van de Stadthouderlijke Regeringe zijn, die met 

allen yver sijn Hoogheyt uyt het Stad-houderschap hebben geweert’.642 

 

De Nilants in de verdediging 

De Nilants lieten de beschuldigingen van Van Boeckholt en Ter Borch niet onweersproken. In 

hun tegenverklaring Waerschouwinge wordt Van Boeckholt van het verspreiden van grove 

leugens beschuldigd. Volgens de Nilants heeft Van Boeckholt zijn pamflet uitsluitend 

geschreven om hen ‘by dese tyts gelegentheyt aen Syn Hoogheyt de Prins van Orange ende de 

werelt verdagt, ende syn Persoon recommandabel te maecken’. Zij verklaren overigens niet 

anders te hebben verwacht van een man als Van Boeckholt ‘die al voor lange tyt sijn werck, 

ende Professie heeft gemaakt, om syn evennaesten, jae selfs syn naeste Bloetverwanten met 

dergelycke calumnieuse ende eerreurige Laster geschriften te vernadelen’.643 

Door de Nilant-groep wordt Van Boeckholt weggezet als een warhoofd die tijdens het 

spreken voortdurend de draad kwijtraakt. Hij ‘raect lichtelyck van den tekst aen de disordre: 

daer is geen naseggen van, hem is somtyts niet alleene de Syntaxis maer oock de Grammatica 

vergeten’, aldus de woordvoerder van de Nilants.644 Bovendien is hij een querulant die zelfs 

zijn ‘naeste blotvrienden, specialyck Burgemr: Hendrick Nilant, met een dodelycken haet altoos 

(heeft) naegepadet’. Wie Van Boeckholt echt wil leren kennen, ‘moet hem besien in het spiegel 

van syn lasterlycke narrative Iustivicatie (sic) tegen syn bloeverwant den appothecaris (sic) 

Herman Gelinckin drucke uitgegeven’, aldus de woordvoerder van de Nilants.645 

                                                      
641 Copye (13) van een Missive uyt de Stadt Deventer 1673. De gezworen gemeente van Deventer bestond uit 

vertegenwoordigers van acht straten (zes leden per straat): Polstraat, Waterstraat, Norenbergerstraat, Engestraat, 

Bisschopsstraat, Overstraat, Bergstraat en Assenstraat. Door loting aangewezen leden van de gezworen gemeente kozen elk 

jaar de zestien leden van de magistraat (het college van raden en schepenen). Van de acht straten zouden er volgens Copye 

(13) vijf hebben gekozen voor het overgeven van de stad. 
642 Copye (13) van een Missive uyt de Stadt Deventer 1673, A2 recto. 
643 Citaat komt uit Waerschouwinge (1) 1673. Op welke lasterschriften de oud-burgemeesters hier doelen, is niet duidelijk. In 

het Overijsselse corpus uit deze jaren komt alleen voor Justificatie of verantwoordinge van de heer landt-rentmeester 

Boeckholt tegens d’Apotheker Herman Gelinck (1670). Een aanklacht tegen Van Boeckholt door familieleden en anderen is 

als bijlage opgenomen in Waerschouwinge (1) 1673. Zie ook Bussemaker 1889, 204. Genoemde Gelinck was een neef van 

Van Boeckholt. 
644 Lasteraer op ’t schavot 1673, 21 
645 Lasteraer op ’t schavot 1673, 21 
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Een van de sprekers in het dialoogpamflet Deventersen Waersegger bevestigt dat beeld. 

Van Boeckholt moet volgens deze zegsman ‘in een wiege met bellen gewiegt sijn, dat hem dat 

gerammel in de kop is blijven sitten’.646 Zolang de spreker hem kent, heeft hij Van Boeckholt 

processen zien voeren tegen zijn familie. Op de vraag of Van Boeckholt in de regering ook 

‘sulcke potsen’ heeft bedreven, antwoordt de spreker bevestigend. ‘Syn confraters waren met 

een geck opgescheept, hy hadde altijdt grillen in de kop.’ Ook met allerlei kerkelijke zaken 

heeft hij zich bemoeid, hetgeen de spreker wanhopig doet uitroepen: ‘Wat isser daer sich die 

Narre niet mede bemoyt heeft?’647 

Ook de Ter Borch-groep krijgt van de Nilants lik op stuk, en wel in het pamflet Lasteraer 

op ’t Schavot dat weliswaar anoniem is uitgegeven, maar overduidelijk uit de koker van de 

Nilants komt.648 Hun woordvoerder stelt daarin dat Ter Borch en consorten achteraf wel kunnen 

beweren dat zij de stad hadden willen verdedigen, maar dat zij in juni 1672 de capitulatie 

‘eenparich geapprobeert ende gelaudeert’ hebben.649 Honend vraagt hij zich dan ook af hoe 

deze ‘Fielten’ nochtans durven te verklaren dat zij de stad hadden willen verdedigen, terwijl zij 

zich nochtans ‘opentlyck, blyckelyck ende bewyslyck geheel anders ende contrarie hebben 

gecomporteert ende gequeten’.650 

De woordvoerder noemt tal van voorbeelden die dat moeten aantonen. Zoals toen een 

vergadering van de gezworen gemeente ten huize van burgemeester Hendrik Nilant werd 

verstoord door een oproer van burgers die hadden vernomen dat het stadsbestuur zich wilde 

overgeven. Volgens de Nilant-woordvoerder zouden de gemeenslieden uit de 

Norenbergerstraat, onder wie Ter Borch en Steenbergen, door de aanblik van de menigte zozeer 

van de kook zijn geraakt dat zij naar de zolder van Nilants woonhuis vluchtten en daar ‘de 

zydel-muyren als katten opvlogen om haer te verbergen’.651 

Ter Borch (‘die grote Criticus, le grand Bastard, Soon van de vermaerden Clericus, 

Pennelicker, ende Bontemantel-draeger’) toonde bij die gelegenheid zelfs ‘opentlick syn 

bloohertigheyt ende confusie door het kruipen achter een Kiste in Burgmeester Hendrick 

Nilants huys, uyt idele vrese voor een bombe, die hem onmogelyck konde beschadigen, in allen 

gevalle, in een huys met veel solders voorsien, beter liggende als staende conde quetsen, omdat 

syn steyle hooft soo dicke niet en is als syn achter poorte’. 

Ook Steenbergen en Rouse, de politieke vrienden van Ter Borch, worden niet gespaard. 

Roelof van Steenbergen is volgens de Nilant-woordvoerder ‘de Veegste Hontsfot ende de 

grootste bange-boxen die binnen de muren van Deventer is besloten’, terwijl Arent Rouse (‘die 

Atheist, Wintbuil, Kettel-slager’, ‘Rouse-Mouser, Mande-packer, Mierloiaen’) volgens hem zo 

bang is uitgevallen dat hij op ‘Academien gewoon (was) syn degen weg te smyten, als het aen 

een vechten sou gaen’.652 Nadat de stad was overgegeven, waren het dezelfde ‘Norenberg-

straetebroers’ die als eersten de ‘nieu door syn Chur-Furstl. Doorlucht. Gecoorne Catholycke 

Burgemeester’ kwamen feliciteren, aldus de pamfletschrijver. 653 

                                                      
646 Den oprechten onvervalsten Deventersen waersegger 1673, 11. 
647 Den oprechten onvervalsten Deventersen waersegger 1673, 11 
648 t’Samen-spraeck 1673, 15.  
649 Lasteraer op ’t schavot 1673, 14. 
650 Lasteraer op ’t schavot 1673, 8. 
651 Lasteraer op ’t schavot 1673, 10. 
652 Lasteraer op ’t schavot 1673, 10, 17. 
653 Lasteraer op ’t schavot 1673, 14. 
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Als aanhangers van Oranje staan de heren Ter Borch, Steenbergen en Rouse volgens de 

woordvoerder van de Nilants zeker niet bekend. Zo liet Ter Borch, toen hij nog burgemeester 

was, zijn neef Henrick van Leuwen, tegen wie de stadhouder een arrestatiebevel had 

uitgevaardigd, samen met zijn kameraad Anthony van Mierlo onderduiken in Deventer ‘alwaer 

deselve, onder het beleidt van dese Henrick ter Borch, door syn Norenberg-straetebroers 

solemnelyck (…) gefestoyeert, ende getracteert wierden’.654 Van Mierlo kreeg daarbij hulp van 

de Deventer regent Arent Rouse die hem in zijn huis liet logeren. Wat de woordvoerder van de 

Nilants spottend doet opmerken: ‘Siet, goet gunstige leser, wat voor een vrient ende astimateur 

van syn Hoocheyt dese ter Borch is, die syn Neve Lantdief meer respecteert, als de heilsame 

ordres ende bevelen van dieselve.’655  

Nee, als de aanhangers van Ter Borch al een groep vormen, aldus de Nilant-woordvoerder, 

dan niet omdat zij tegen de capitulatie stemden of liefhebbers van het vaderland en aanhangers 

van Oranje zijn, maar omdat zij vriendschappelijke relaties onderhouden met mannen als de 

genoemde Zwolse ambtenaren Van Leuwen en Van Mierlo, evenals met hun beschermheer 

Rutger van Haersolte, ‘hooft van de monstrueuse Staeten, die nu onlangs, om te betonen haere 

werkelycke cracht als Staeten, die detestabele Provintiale overgifte hebben gepracticeert ende 

in t’werck gestelt’. 656 

Met andere woorden: Ter Borch en aanhangers, door de Nilant-woordvoerder aangeduid 

als ‘Haarsoltse, Leewense, Mierloaense Compagnie, cabale en factie’ en ‘Swolsche Staetischen 

en Haersoltischen’, verwijten de tegenpartij wat zij zelf op hun kerfstok hebben: het verraad 

van Overijssel, dat wil zeggen het ondertekenen van de akte van capitulatie namens de Staten 

van Overijssel. ‘Het is alles uit particulieren haet, pycq ende spyt wat die beide doen’, zegt de 

Nilant-woordvoerder over Ter Borch en Steenbergen, want ‘de welvaert ende deugt der 

Nilanden, met derselver onpartydigen goeden vrienden, baert in haer den nydt, om dat sy aen 

haere ambitie ende dominatie niet en willen opofferen’.657 

Hoe hadden de Nilants (‘dese goede luiden’) de aanhangers van Ter Borch (‘dit sodanig 

volck’) ooit tevreden kunnen stellen, vraagt de pamfletschrijver van de Nilants zich af. Nooit 

dus, want ‘hielden sy de Stadt op het uyterste, so waren sy ambitieuse Ketters; Accorderen sy 

met voorsichticheit in tyts, nu wil men haer voor verraders doen passeren, onder employ van 

veel gefingeerde canailleuse naemen’.  De woordvoerder van de Nilants vergelijkt de groep- 

Ter Borch met de Farizeeërs die aan Jezus vroegen: ‘Sal men den Keyser schattinge geven oft 

niet?’ 658 Wat de Nilants ook hadden gedaan, het was nooit goed geweest. Vandaar dat de 

schrijver afsluit met de spreuk: Sed regium est bene facere et male audire (koninklijk is het om 

het goede doen, ook al wordt er kwaad van gesproken). 

 

                                                      
654 Lasteraer op ’t schavot 1673, 11-12. 
655 Lasteraer op ’t schavot 1673, 13. 
656 Lasteraer op ’t schavot 1673, 12. De tekst verwijst naar de akte van capitulatie die onder anderen door Van Haersolte 

namens de Staten van Overijssel werd ondertekend. 
657 Lasteraer op’t schavot 1673, 14. 
658 Dat de Nilanden zich niet aan de bezetter wilden onderwerpen, blijkt volgens hun woordvoerder uit het feit dat bij de 

raadskeur van 1673 ‘twee Nilanden uyt den Raedt geset syn, ende den oudsten soon van Henrick Nilant het Schoutampt van 

Colmschate (..) ontnomen’, omdat zij ‘liever de Keur hebben willen abandonneren, dan de minste indracht in hare Privilegien 

lyden’, terwijl hun tegenstanders deze aanstelling zonder bezwaar hebben aanvaard. Zie: Lasteraer op 't schavot 1673, 19. 
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Ter Borch versus Nilant 

Nadat de posities in het Deventer stadsdebat zijn ingenomen zoals hierboven beschreven, loopt 

de lokale pamfletstrijd door tot het vertrek van de Munsterse troepen in 1674. Opmerkelijk is 

dat de naam van Van Boeckholt daarin niet meer voorkomt. Hij houdt zichzelf verder buiten 

het publieke debat en wordt ook door de anderen niet meer genoemd. In dat opzicht wijkt de 

prominente rol die Van Boeckholt zichzelf toedichtte en die hij ook in de historiografie heeft 

gekregen, nogal af van het beeld dat uit de pamfletstrijd naar voren komt.  

Daarin is niet Van Boeckholt maar de groep-Ter Borch de belangrijkste opponent van het 

oude stadsbestuur.659 Van de kant van de groep-Ter Borch verschijnen in 1673 en 1674 behalve 

de genoemde Copye van een Missive uyt de Stadt Deventer nog drie andere pamfletten, waarvan 

Apologia van Joan Strockel (1673) voor mijn onderzoek het interessantst is. Daarin maakt de 

schrijver gebruik van een literaire truc die hij afkeek van de Deventer partij: het pamflet wordt 

uitgegeven op naam van de tegenstander. In dit geval op naam van Joan Strockel, stadssecretaris 

van Deventer, schoonzoon en woordvoerder van burgemeester Henrick Nilant. 

In dit dialoogpamflet wordt verteld hoe twee gemeensmannen van de Nilant-groep, Jacobus 

Vreeswijck en Bernardus Bruyns, zich melden bij het huis van Strockel om te vragen of de 

secretaris al klaar is met zijn reactie op de pamfletten van de tegenpartij, meer in het bijzonder 

Den Gevluchten Uyl en Het Over-Yssels Uyle-nest. Wat volgt is een zedenschets van de 

Deventer politiek, gezien door de ogen van de Ter Borch-groep. De beide gemeenslieden uit de 

Nilant-groep, die worden geïntroduceerd als ‘Hoogh-verlichte Mannen’, ontpoppen zich in het 

gesprek als onnozele halzen die vinden dat de secretaris veel te lang van stof is en te moeilijke 

woorden gebruikt. 

‘Dat kont y wal vorby, maket kort’, valt Bruyns hem in zijn stadsdialect in de rede, wanneer 

Strockel aan zijn verhaal wil beginnen. Bruyns wil alleen maar weten of ‘al dat gene waer is 

dat in de Boeckskes stiet’.660 Dat wil Strockel hem wel vertellen, zegt hij, maar ‘den drommel 

Monsieurs, ghy moet my met handtastinge in eedes plaetse belooven, dat ghy van ’t gene ick u 

hier sal verhalen niet en sult klappen, het zijn alle saken die my bekend zijn, en die onse partijen 

wel soude willen weten, hoe wouden sy dan glosseren over onse actien, dat ons niet wel souw 

aenstaen’.661 

Herhaaldelijk onderbroken door de gemeenslieden, onthult Strockel dat alles wat in de 

pamfletten van de tegenpartij over de Nilant-groep wordt beweerd, waar is. Sterker, het is 

allemaal nog veel erger. Wat de lezer vervolgens krijgt voorgeschoteld, is een menu van 

waarheden, halve waarheden, leugens en roddels, samengevoegd tot een smakelijk opgediend 

smaadschrift waarin de regenten van de Nilant-partij rechtstreeks in verband worden gebracht 

met alles wat God verboden heeft: landdieverij, vraatzucht, overspel, hoererij, drankzucht, 

overspel, valsheid in geschrifte, woordbreuk, doodslag, aanranding, belediging, te lage afkomst 

en andere ondeugden. 

Van de zijde van de Nilant-groep verschijnen in deze periode behalve Waerschouwinge en 

Lasteraer op ’t Schavot nog acht andere pamfletten. In 1673 zijn dat: Verantwoordinge van 

Joan Strockel, Missive van Jan Strockel, Notificatie, Fundamenteel Tegen-bericht, Korte 

                                                      
659 Dat Van Boeckholt in de historiografie als de enige opponent van het stadsbestuur wordt genoemd, is mogelijk het gevolg 

van het feit dat Aitzema in zijn Historien onses Tijdts over de periode 1669-1679 (Boek 4, 280-282) de brief van Van 

Boeckholt in verkorte vorm als belangwekkend document heeft opgenomen. 
660 Apologia van Joan Strockel 1673, 5. 
661 Apologia van Joan Strockel 1673, 3. 
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Wederlegginge, Den Deventersen Waersegger; in 1674: Recriminatie van Wilhelm Nilant en 

Historisch Verhael. In tegenstelling tot de Zwolse pamfletten verschijnen de meeste pamfletten 

van de Nilants onder naam. Twee daarvan zijn geschreven door en uitgegeven op naam van 

stadssecretaris Joan Strockel.  

Verantwoordinge is een persoonlijke verklaring van Strockel die de onwaarheden wil 

weerleggen die vanaf juni 1672 over hem, het stadsbestuur van Deventer en de drost van Twente 

zijn gepubliceerd.662 Het liefst zou hij ‘alle die gelasterde, belogene Heeren dies-tijdes Regenten 

van Overyssel en hare goede vrienden’ hebben willen verdedigen, maar om de lezer niet te 

vermoeien, zal hij zich beperken tot de onwaarheden over zijn eigen persoon, zijn familie en 

zijn schoonfamilie, de Nilants. Om duidelijk te maken dat deze beide families ‘voor 

onverdenckelijcke jaren tot Deventer in aestime (zijn) geweest’, beschrijft hij van beide 

uitvoerig de antecedenten. Aan het slot verzoekt hij de ‘onpartijdigen Lezer’ om te oordelen 

‘wie dat het meest gelyck heeft, den Nacht-Uyl om my Godtlooselijck tegens waerheyt te 

bekladden, of ick in my oprechtelijck, als een Liefhebber der gerechtigheyt, te verdedigen’.663 

In de Missive van Joan Strockel, gedateerd op 5 juni 1673, gebruikt Strockel de 

geruchtvorming in Holland als aanleiding om een brief te publiceren aan zijn neef: 

burgemeester Cornelis Duyvens van Haarlem. Daarin vraagt hij wat hij kan ondernemen tegen 

de leugens die de Hollandse Mercurius van Pieter Casteleyn over hem en zijn schoonvader 

Hendrik Nilant verspreidt. Hij hoopt dat Duyvens hem een Hollandse rechtsgeleerde kan 

aanbevelen met wie hij contact kan opnemen, want hij is vastbesloten ‘soo lange een 

bloetsdroppe in Onse aderen swiert, ende een stuyver gelt in Onse beurs is, Onse eere die Ons 

so dier staet, daer mede te verdedigen’.664 

Tegenstanders van Strockel grijpen zijn brief aan om hem publiekelijk van repliek te dienen 

met een antwoordbrief waaruit andermaal de verwevenheid van het Hollandse en Overijsselse 

publieke debat blijkt.665 Volgens zijn tegenstanders zoekt Strockel met zijn brief ‘de gunst van 

een Hollants heer nu ghy by uw Heeren walglijck wert’, en wil hij het advies uit Holland als 

‘een papieren wapen’ gebruiken om het ‘na uw gewoonte hier dan te doen teekenen, en ’t selve 

daer na door uw krijters en blaeskaken over al te doen divulgeren, en de Gemeente gelijck ghy 

plaght t’abuseren’.666 

De woordvoerder van de tegenpartij neemt aan, zegt hij spottend, dat Strockel de brief niet 

heeft gepubliceerd om ‘u nette stijl in ’t coucheeren der Brieven over al te esclatteren’. Dus 

moet hij het wel hebben gedaan om bij de Hollanders in een goed blaadje te komen. Of, zoals 

de schrijver met een woordspeling op naam van de vermoorde raadpensionaris zegt, ‘WIT te 

werden’. Als Strockel in Deventer verantwoordelijk is ‘over ’t geen van de druckpersse vloeyt’, 

zo besluit de schrijver zijn antwoordbrief, laat hij dan ook meteen de verklaring naar Haarlem 

opsturen die militair commandant Diderick Stecke heeft geschreven tegen het Waerachtich 

Verhael van het stadsbestuur ‘daer ghy het On. van hebt vergeten’.667 

                                                      
662 Verantwoordinge van Joan Strockel 1673, 3-4. Strockel noemt met name: Apologia van Jan Strockel, Den Gevluchten 

Uyl, t’Samen-spraeck, en Apologia van Diderick Stecke. 
663 Verantwoordinge van Joan Strockel 1673, 20. 
664 Missive van J. Strockel 1673, A2 verso.  
665 Antwoordbrief is opgenomen in Missive van J. Strockel. 
666 Missive van J. Strockel 1673, A4 recto.  
667 Waerachtich Verhael is een pamflet van het Deventer stadsbestuur, uitgegeven kort na de inname van de stad. Stecke, die 

na de overgave van Deventer, bijna een jaar als krijgsgevangene van de bisschop van Munster in Coesfelt verbleef, reageerde 

op deze verklaring in 1673 met zijn Apologia. 
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Korte Wederlegginge is een ander pamflet waarin de Nilants zich verdedigen. De spreker 

maakt zijn naam niet bekend, maar verklaart een boezemvriend te zijn van de Deventer regent 

Goswijn Hogers ‘wiens aengenamen, vrolijcken ende vriendelijcken, doch eerlijcken ende 

onberispelijcken ommeganck, handel ende wandel, aen alle de werelt meer dan bekent, ende 

van deselve alle tijt bemint ende gelaudeert is geweest’.668 Hogers is een lid van de Nilant-groep 

en was hoogleraar geschiedenis en retorica aan het Atheneum Illustre in Deventer, voordat hij 

in het stadsbestuur werd gekozen.   

De vriend vraagt zich af waarom de tegenstanders van Hogers ‘op dien Heer so verbeten 

zijn?’ Komt het misschien omdat Hogers het boek De Iure Imperii van de Overijsselse 

rechtsgeleerde Rabo Herman Schele heeft ingeleid met een lofrede over Adolf Hendrik van 

Raesfelt?669 Of omdat hij een uitgave heeft bezorgd van een ander boek van Schele, Libertas 

Publica, dat in opdracht van het stadsbestuur van Deventer en het plaatselijke Atheneum Illustre 

is uitgegeven? Of verwijten zij hem misschien dat hij zijn leerstoel heeft opgegeven en de 

politiek is ingegaan? 

De vriend van Hogers kan geen andere verklaring bedenken dan ‘dit volckjen scheint soo 

geintoneert ende opgeblasen te zijn, dat (sy) niemant achten dan haer selfs, sy konnen niemant 

nevens haer dulden. Hierom maken sy haer eenigste professie van op te soecken al wat in ander 

luiden huisen passeert’. Kwalijk vindt hij met name dat de tegenstanders de ouders en vrienden 

van Hogers bekladden, kennelijk omdat zij over Hogers zelf niets negatiefs hebben kunnen 

vinden. Waarna ook deze woordvoerder, net als Strockel bij de Nilants deed, uitvoerig in 

lovende bewoordingen de afkomst en loopbaan van Hogers beschrijft. 

 

De Nilants in de aanval 

In de bovengenoemde ondertekende pamfletten beperken de woordvoerders van de Nilant-

groep zich in het algemeen tot het verdedigen van hun eer en goede naam. Geheel anders is hun 

strategie in de drie anonieme pamfletten die zij uitgaven en waarvan ik Lasteraer op ’t Schavot 

al besprak. Daarin kiezen de Nilants voluit voor de aanval en sparen zij hun tegenstanders niet. 

De twee andere pamfletten zijn Deventersen Waersegger (1673) en Historische Verhael (1674).  

Deventersen Waersegger is een dialoogpamflet waarin twee Deventer burgers, Jan Capelle 

en Arent Gerritsen, bijgenaamd Pont-keerssen Arent, op badinerende toon hun mening geven 

over hun stadsbestuurders, de goeden en de slechten, waarbij Ter Borch met zijn aanhang tot 

de laatste soort wordt gerekend. Het pamflet is duidelijk bedoeld om de stedelijke partijstrijd te 

populariseren waarbij spot en humor als smeermiddel dienen.  

De losse toon wordt al gezet op de titelpagina, waar als fictieve drukker ‘Anthony Korf-

Uyle’ wordt genoemd, een naam die verwijst naar de klerk Van Mierlo die in Deventer werd 

gearresteerd en verstopt in een mand wist te ontsnappen. De drukker blijkt woonachtig in 

Zwolle, en wel in de ‘Rouserijck naest ’t Over-ysselsche Uylen-Nest’, een locatie die verwijst 

                                                      
668 Korte Wederlegginge A3 verso. In het voorwoord van het pamflet Het ontdecte Desseyn van de Witte Regenten, dat een 

reactie is op Korte Wederlegginge, wordt gesuggereerd dat Hogers zelf de auteur is. 
669 Rabo Herman Schele van Weleveld (1622-1662) was lid van de Twentse ridderschap en de Staten van Overijssel. Na zijn 

opleiding aan het gymnasium in Burgsteinfurt studeerde hij rechten in Leiden. Hij publiceerde diverse boeken over politiek 

gevoelige onderwerpen en kan zeker worden beschouwd als de belangrijkste politieke denker van de Deventer partij. 

Mogelijk was hij ook de auteur van de Declaratie (1654) van deze partij. Hogers verzorgde in 1671 een posthume uitgave 

van zijn De Iure Imperii. 
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naar Arent Rouse, de Deventer regent die Van Mierlo hielp ontsnappen, en naar de titel van het 

pamflet Het Over-Yssels Uyle-nest. 

Deze losse toon wordt in het gesprek tussen de beide burgers voortgezet. De nadruk ligt 

vooral op smakelijke anekdotes en roddels, opgedist met humor en spot, al naar gelang de 

politieke kleur van de besproken regent. Daardoor krijgt ook dit pamflet het karakter van een 

zedenschets van het politieke en sociale leven in Deventer en kan het als tegenhanger worden 

beschouwd van Apologia van Joan Strockel, het eerder besproken dialoogpamflet van de Ter 

Borch-partij. Aan de kennis over de politieke achtergrond van de lokale partijstrijd voegt de 

Deventersen Waersegger weinig toe. 

Dat is anders met het onthullende pamflet Historisch Verhael uit 1674. Als meest recente 

datum wordt in de tekst 26 augustus 1674 genoemd zodat de uitgave in september of kort daarna 

moet zijn verschenen. De tekst moet worden gelezen tegen de achtergrond van de nieuwe 

politieke situatie die na het vertrek van de vijandelijke troepen in mei 1674 is ontstaan: door de 

stadhouder is een overgangsbestuur benoemd, bestaande uit een hoogschout en acht regenten. 

De benoemde hoogschout is niemand minder dan Hendrick ter Borch, terwijl de acht regenten 

blijken te zijn gerekruteerd uit Ter Borchs familiekring en straatbroederschap. 

Daarmee was voor de Nilants het onvoorstelbare gebeurd: de man die met zijn 

mederegenten Steenbergen en Rouse bij de raadskeur in 1672 nog wegens zijn dubieuze 

praktijken uit de magistraat was verwijderd, heeft met steun van de stadhouder het bestuur van 

de stad in handen gekregen. Daarmee zijn de burgers in hun ogen beroofd van hun belangrijkste 

recht: de vrijheid om hun eigen stadsbestuur te kiezen. Dat dwingt de tekstschrijvers van de 

Nilants tot een nieuwe retorische aanpak. De tijd dat de strijd met de jolige straatpraat uit de 

Deventersen Waersegger gewonnen kan worden, is nu voorbij. De waarheid moet op een andere 

manier onder ogen van het publiek worden gebracht. Niet meer met gedichten, dialogen, 

toneelstukken en straatliedjes, maar recht voor de raap: de feiten op een rij zoals zij echt zijn 

gebeurd. 

Dat bepaalt de toon en opzet van Historisch Verhael van ’t Geslacht, Leven ende Bedrijf 

van Hendrick ter Borch waarin de tekstschrijvers van de Nilants de gang van zaken in hun stad 

beschrijven zoals deze zich in alle banaliteit vanaf 1668 heeft voorgedaan. Daarmee krijgt dit 

pamflet de lading van een historisch verslag met het karakter van een zwartboek waarin alle 

mooipraterij van de tegenstanders over hun liefde voor stadhouder en vaderland wordt 

ontmaskerd als verkapt eigenbelang en bedrog. 

Dat zij het risico liepen door anderen van hetzelfde bedrog te worden beschuldigd, moeten 

de tekstschrijvers van de Nilant-partij zich terdege bewust zijn geweest. Een andere verklaring 

lijkt moeilijk te bedenken voor de ode aan de Waarheid als de ‘Koninginne van Goddelijcke en 

menselijcke saken’ waarmee zij hun historisch verhaal openen. Het is een genre dat zij op die 

manier nog niet eerder hebben gebruikt in hun pamfletstrijd. Hun woordvoerder is deze keer 

niet de Vrome Patriot, die zij in 1654 te hulp riepen, maar de Waarheidlievende Burger alias 

Civilis Philalethes, die zich het best laat kennen in de volgende passage: 

 

Siet hier, ick presentere overmaels mijn rechterhandt ende penne; ick onderwerpe my 

gewillig aen Uwe Kuysche Stantvasticheyt ende Heylighe Voeten, ick offere gaerne op 

Uwen suyveren altaer, alle myne herts-tochten ende bewegingen: Sijt my maer gunstig, 

Gesach hebberse ende Meesterse aller dingen; Ende doet het niet so seer om mijnent wille, 
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als, om U altoos beminde ende minnende Stadt, Regenten ende Natie van Deventer; die, 

met so veel sweet, goudt ende silver, die met so veel Helden moet- en-bloet, van veel 

eeuwen herwaerts, U ende Uwe oudste susters de Religie ende Vryheyt hebben verkregen, 

gehanthaeft ende bewaert, tot dat sy, door troulose onruste van Godt vergeten lasteraers, 

ende laffe manhaftigheyt van oneerlycke Crijgs-Oversten, de selve sijn quijt geworden: en 

voor sulx aen de werelt ten toon gestelt.670 

 

Na deze liefdesverklaring aan Vorstin Waarheid onthult Waarheidlievende Burger de strategie 

van zijn publiciteitscampagne. ‘Mijn voornemen is’, houdt hij Koningin Waarheid voor, ‘den 

voornaamsten verstoorder van de gemeene rust, de peste van de voornoemde Stadt, te 

beschrijven, die so menigmael van Uw wel bekende wegen is afgedwaelt, ende daeromme 

Uwen toorn ende straffe, niet minder als een meyn-eedigen verdient’.  

Waarheidlievende Burger zal op straffe van het verlies van ‘Uwen gunst het leven ende 

bedrijf van den gemelten Verstoorder der Gemeene Ruste gaen beschrijven. Waerinne ick, by 

aenroepinge van de goede trouwe, wetens en willens, de minste letter niet sal stellen, de welcke 

in ’t toekomende U Heyligheyt soude connen besmetten’. Mocht hij daarbij fouten maken, zo 

belooft hij Koningin Waarheid, dan zal hij aanvaarden ‘te hebben verloren de gunst van alle die 

gene, die de Waerheyt ter herten gaet’. 

Voor hun historisch verhaal kiezen de Nilant-tekstschrijvers de vorm van een 

familiekroniek van de Ter Borchs waarin de politieke loopbaan van zoon Hendrick is 

opgenomen. Dat deel van het historisch verhaal komt pas aan de orde, nadat eerst de afkomst 

van Hendricks ouders en andere familieleden is beschreven.671 Verteld wordt hoe Hendricks 

vader, gerichtschrijver in Buren, in dienst kwam van griffier Roelinck van de Staten van 

Overijssel, en in 1633, na zijn huwelijk met een Deventer regentendochter, burger werd van 

Deventer, waar een jaar later zoon Hendrick werd geboren. 

Hendrick, enig kind en ‘met soetigheydt en Wittebroodt opgebracht en ge-ëduceert’, kreeg 

zijn opleiding aan de plaatselijke Latijnse school, studeerde rechten in Leiden en keerde, 27 

jaar oud, na het behalen van een doctortitel in Orleans, in 1661 terug in Deventer, waar hij in 

hetzelfde jaar trouwde met Fenneke Heidentrijck en aan zijn maatschappelijke loopbaan begon. 

‘Met toedoen selfs van de Nilants ende hare vrienden’ en ‘op recommandatie van Burgemeester 

Hogers en zalige Secretaris Strockel’ werd Hendrick in 1662 gekozen tot gemeensman. Maar 

de goede relatie tussen Ter Borch en de Nilants hield niet lang stand, ‘want hy wilde het Recht 

buygen’ en de Nilants wilden ‘ter contrarie de wetten heylichlyck observeren’. 

De eerste breuk ontstaat wanneer Ter Borch door zijn buurvrouw, de weduwe Maria 

Wedeus, wordt aangeklaagd voor openlijke geweldpleging. Met haar had Ter Borch toch al 

geen goede relatie, meldt de schrijver terloops, ‘sinds hij het secreet van sijn hof voor haer 

venster liet setten’. Aanleiding voor de aanklacht is een conflict over visserijrechten van de 

weduwe in de IJssel. De ruzie ontstond toen Ter Borch ter hoogte van het land van buurvrouw 

Maria zijn visnetten in de IJssel liet uitzetten. Maria stuurde een bediende ter plaatse met de 

opdracht om de netten te verwijderen. Ter Borch, hiervan op de hoogte gebracht, gaf enige 

                                                      
670 Historisch Verhael 1674, 3. 
671 Historisch Verhael 1674, 4-6. 
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familieleden opdracht dit te voorkomen. Bij de vechtpartij die toen ontstond, werd de bediende 

dusdanig mishandeld ‘dat hy perijckel liep van sijn leven’, zo weet de biograaf te melden.672 

Ter Borch wordt aangeklaagd, maar denkt dat hij als gemeensman wel zal worden 

vrijgesproken. Echter, ‘de Nilants, geexperimenteerde Rechtsgeleerden zijnde, wouden geen 

voor-oordeel, tot sijn plaisier, hierinne geven, maer recht doen’. Ter Borch kon dit niet 

verkroppen, aldus zijn biograaf, en begon daarna een actie om de Nilants bij de raadskeur van 

1667 uit de magistraat te verwijderen, hetgeen mislukte. Daarna is het tussen Ter Borch en de 

Nilants niet meer goed gekomen. Uit wraak maakte Ter Borch gemene zaak met Rutger van 

Haersolte, ‘Hooft van de Swolse, valsche, Landtverradende, gecondemneerde ende afgezette 

Staten’. 

Ter Borch nam het ook op voor Henrick van Leuwen en Anthony van Mierlo, die in dienst 

waren van griffier Roelinck van de Staten van Overijssel. In 1668 lukte het hem om met hulp 

van de gemeenslieden van de Norenbergerstraat in de magistraat te worden gekozen, waarna 

Van Haersolte overal zou hebben rondgebazuind: ‘Nu heb ick eene in de Magistraet van 

Deventer, die kan ick tegen de Nilants setten.’ Ter Borch verkondigde op hetzelfde moment dat 

men ‘de oude Regenten most in de beck vaeren, om dat sy so lange het twisten niet en konden 

uytstaen als de Iongen’.673 

Daarna ging het volgens de Nilant-woordvoerder ‘aen het kuypen, aen beloven, liegen, 

bedriegen: Haersolte moest gedefendeert ende gemainteneert worden; Raesvelt, ille Pater 

Patriae, die Vader des Vaderlants, ende de Nilants most men capot maecken’. Welke streken 

Van Haersolte met zijn Zwolse Staten ook uithaalde, men moest het in Deventer allemaal 

dulden. Zo wilde Ter Borch Van Raesfelt in diskrediet brengen door zijn zwager Arent van 

Suchtelen in de gezworen gemeente te laten verklaren dat Van Raesfelt corrupt was. Alsof men 

in de gezworen gemeente zo maar ‘soude mogen voorstellen en seggen, selfs tot nadeel van sijn 

even-naesten van eerlycke luyden, alles wat men wilde’, aldus de verontwaardigde biograaf. 

In 1669 deed Ter Borch een poging om de ‘Kamenaers Nilant ende Duyren’ uit de 

magistraat te wippen, ‘twee oude eerlycke Heeren die langer in de Regeringe als sijn vader 

burger waren geweest, maer het misluckte hun leelijck, hoewel hy syn cabale met eede 

onderlinge hadde verbonden’. Met de hulp van de ‘vromen, goet-vertrouwenden en geen-arch 

denckenden burgemeester Schrieck’ wist Ter Borch in 1671 de afgevaardigde van Deventer bij 

de Staten-Generaal te worden. Daar bekommerde hij zich echter voornamelijk om de belangen 

van de ‘Haersolten, Pallant ende andere Swols gesinden’, aldus de Nilant-zegsman.674 

Totdat de leden van de gezworen gemeente de buik vol hadden van Ter Borchs fratsen en 

hem samen met Steenbergen en Rouse uit de magistraat zetten. Daarna begon volgens de 

Nilant-groep een nieuw bedrog. De drie mannen verspreidden in de stad het gerucht dat zij uit 

de magistraat waren verwijderd ‘om de saecke van den Prins van Orangien’, hetgeen volgens 

de auteur niet het geval was, aangezien Deventer al in 1667 had ingestemd met de ‘Promotie 

van Sijn Hoogheyt’. 

Na de capitulatie begonnen zij ‘te krijten alsof sy de Stad wilden houden, soeckende dese 

eerlijcke Regenten aen te wrijven, de vlecke van verraderie ende correspondentie met den 

vyant’ en ‘de grote Gemeente tot oproer binnen Deventer’ aan te zetten, gebruikmakend van 

                                                      
672 Historisch Verhael 1674, 8. 
673 Historisch Verhael 1674, 9. 
674 Historisch Verhael 1674, 9-10. 
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‘verscheidene sijne suppoosten, als, Rijswijck, Mierlo, Loges, Silvius; menschen van een 

calibre, naturele Luciferisten, de welcke op een wencke van desen haere Heere altoos vaerdig 

stonden’. Intussen probeerde Ter Borch om ‘door brieven na Amsterdam geschreven, aldaer 

ende elders door gansch Hollant’ de burgers te verleiden tot het plegen van een moordaanslag 

op Van Raesfelt.675  

De levensschets van Ter Borch wordt afgesloten met een overzicht van zijn vermeende 

politieke wandaden, inclusief de samenspanning met de commissarissen van de Keulse 

keurvorst. Het pamflet is voor mijn onderzoek in politiek-historisch opzicht van belang omdat 

het laat zien dat de strijd tussen de zogenaamde verraders en patriotten in Deventer niet berustte 

op een ideologisch conflict tussen staatsgezinden en oranjegezinden, maar een voortzetting was 

van de Overijsselse partijstrijd die ook in de steden tot partijvorming had geleid.  

Verder is het pamflet uit een oogpunt van vroegmoderne medialogica van belang, omdat 

het laat zien dat publieke opinievorming over lokale kwesties jarenlang in mondelinge circuits 

kon broeien, voordat het lokale conflict via pamfletten in de openbaarheid kwam. In Deventer 

ging het lokale conflict om een slepende machtsstrijd tussen een gevestigde regentengroep, 

verenigd in de Nilant-partij, en een concurrerende groep die werd aangevoerd door een 

nieuwkomer, in casu Hendrick ter Borch.  

Een bovenlokale politieke kwestie (de capitulatie van de stad) was de aanleiding die de 

oppositie gebruikte om het conflict naar buiten te brengen met als hoogste inzet: een lokale 

wisseling van de macht. Dat laatste gebeurde uiteindelijk ook: de Nilants verdwenen voor lange 

tijd uit het stadsbestuur. 

 

De adel in het geweer 

Naast het hierboven besproken twist tussen stadsbesturen en militaire commandanten, het 

gewestelijke debat tussen de Zwolse en Deventer partij en het Deventer stadsdebat ontstond na 

juni 1672 in Overijssel nog een vierde publieke gesprekssituatie met een eigen agenda en eigen 

woordvoerders: een discussie binnen de ridderschap over de vraag wie van de edelen inzake de 

overgave van het gewest de meeste blaam trof. Ging het in de steden vooral om de vraag wie 

de eigen stad had willen verdedigen en wie niet, binnen de ridderschap concentreerde de 

discussie zich op de vraag wie was gevlucht en wie was gebleven. 

Het debat binnen de adel bereikte het publiek via zes anonieme pamfletten.676 Dat het om 

een op zichzelf staande publieke gespreksituatie gaat, kan worden afgeleid uit het feit dat 

nergens in de teksten wordt verwezen naar de andere pamfletten uit het corpus. De pamfletten 

van de adel lijken op zichzelf te staan en haken niet in op de andere debatten.677 Tot welk 

publiek de woordvoerders van de zes pamfletten zich precies richten, blijft vaag, al zijn er wel 

enkele aanwijzingen. 

Zo worden in de titel van het pamflet Deductie de ‘Edelen en Landt-saten van Over-Yssel’ 

expliciet als doelgroep genoemd. De schrijver van Een Bondig Advys richt zich speciaal tot Van 

                                                      
675 Historisch Verhael 1674, 11. 
676 Advys over het Over-Yssels Adelyck Accoordt 1673; Ongepassioneert ende kort verhael van de conduite by de edelen van 

Over-yssel 1673; Een Bondigh Advys dat niemandt in tijdt van Oolog behoorde te vluchten 1673; Kort Verhael en Deductie 

over het subject raeckende de pretense Capitulatie 1673; Deductie voor de Edelen en Landt-saten van Over-Yssel 1674: 

Consideratien 1674. 
677 De auteurs zullen elkaars teksten waarschijnlijk wel hebben gekend. De auteur van het pamflet Deductie uit 1674 noemt 

het in 1673 verschenen Kort Verhael niet, maar hij nam er wel een groot stuk tekst uit over. Vergelijk in Deductie 4-5 met 

Kort Verhael 4-5. 
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Raesfelt aan wie hij vraagt om zijn pamflet niet verkeerd op te vatten, hoewel hij niet altijd in 

gunstige zin over hem zal spreken. Hij verklaart niet anders te kunnen, omdat ‘de menschen de 

waerheydt van een saecke, veel eer konnen begrijpen en toestemmen als se deselve met 

d’experientie en uytkomst sien bevestigt’.678 

De identiteit van de zes auteurs biedt evenmin aanknopingspunten. Drie pamfletten hebben 

een anoniem ik-personage als woordvoerder (van wie er een het pseudoniem Justus Scribonius 

voert), de overige presenteren een onpersoonlijke vertelinstantie. Alle woordvoerders bestrijden 

het frame dat de Overijsselse edelen landverraders zijn. Over dat verraad blijken wel 

verschillende opvattingen te bestaan. Sommigen vinden dat de edelen die naar Holland zijn 

gevlucht, verraders zijn. Anderen beschouwen juist de achterblijvers als verraders, omdat zij 

zich hebben overgegeven en trouw gezworen aan de Duitse keurvorsten. 

De ridderschap van Vollenhove is vrijwel zeker de afzender van het pamflet Consideratien 

uit 1674 waarin wordt betoogd dat de afgevaardigden van de ridderschap in de 

Generaliteitscolleges ‘niet alleen moeten blijven geadmitteert, omme alle voorvallende saecken 

ter Generaliteyt in manieren als voor desen te helpen bestieren (…) maer oock omme de voorsz 

herstellinge van de afgescheurde Leden te helpen bevorderen’.679  

Het probleem van de toelating tot de Generaliteitsbesturen speelde in 1674 met name in 

het Land van Vollenhove. Dat deel van Overijssel was buiten het bereik van de vijandelijke 

troepen gebleven, waardoor de edelen van dit kwartier de capitulatie niet hadden hoeven te 

ondertekenen. Desondanks zagen zij hun toegang tot Generaliteitscolleges geblokkeerd, omdat 

Overijssel vanaf juni 1672 van de Unie was uitgesloten. De woordvoerder van de veertien leden 

tellende ridderschap van Vollenhove verdedigt de stelling dat de leden van deze ridderschap 

het recht hebben om deel te blijven nemen aan het bestuur van de Unie. 

Datzelfde geldt wat de schrijver betreft ook voor de overige leden van het landsbestuur, 

omdat zij als afzonderlijke overheidscorporaties formeel gezien niet met de capitulatie hebben 

ingestemd. Hoogstens kan men de overgave volgens hem wijten aan het gedrag van enkele 

‘particuliere Regenten, daer toe niet gequalificeert ofte bevoegt sijnde’, in casu degenen die 

zich tot het ondertekenen van de akte van overgave lieten overhalen. Sterker nog, eigenlijk is 

de bezetting volgens deze woordvoerder helemaal niet de schuld van Overijssel, maar het 

gevolg van ‘den florissanten staet van de Provintie van Hollandt’ die de vijanden afgunstig 

heeft gemaakt. 

De overwegend juridische argumenten die de woordvoerders van de edelen aanvoeren 

inzake de schuldvraag en de uitsluiting van hun afgevaardigden uit het bestuur van de Unie, 

blijven hier buiten beschouwing. In het kader van mijn onderzoek is alleen van belang vast te 

stellen dat ook de woordvoerders van de ridderschap het verraad-motief aangrepen om de 

Overijsselse partijstrijd in een nieuw frame voort te zetten. De scheiding der geesten voltrok 

zich langs dezelfde lijnen die de ridderschap tijdens de partijstrijd verdeelden: zij die zich 

schaarden achter Van Raesfelt als voorzitter van de door Holland erkende Overijsselse Staten, 

en zij die Van Haersolte bleven steunen. 

Niet toevallig belichaamden de beide drosten precies de twee keuzes die in het publieke 

debat als verwerpelijk golden: Van Haersolte was in Overijssel gebleven en had de capitulatie 

getekend, terwijl Van Raesfelt naar Holland was gevlucht en niet had getekend. De 

                                                      
678 Een Bondig Advys 1673, 2. 
679 Consideratien 1674, 16. 
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tegenstanders van Van Haersolte verklaarden niets te geloven van de redenen die hij en zijn 

aangetrouwde neef Van Pallandt aanvoerden om hun ondertekening van de capitulatie te 

rechtvaardigen. Volgens hen was hun overgave niets minder dan een politieke vergeldingsactie 

van de partij die zij als de ‘Swolsen Adel’ aanduiden. De Zwolse adel zou zich op die manier 

hebben willen wreken op de Staten-Generaal die de Zwolse partij bij de overeenkomst van 1671 

een boete van duizend rijksdaalders had opgelegd. Door de capitulatie te ondertekenen waren 

de leden van deze partij van de geldboete af.680  

De tegenstanders van Van 

Raesfelt grepen diens vlucht naar 

Holland aan om hem als landverrader 

te brandmerken. Met name de auteur 

van Bondigh Advys komt woorden te 

kort om duidelijk te maken hoe 

schandelijk het is wanneer een regent 

‘sijn Vaderlant, waer aen hy met eede 

is verplicht en waer van hy geduyrende 

den vrede, soo veel voordeel en profyt 

heeft genoten, in tijdt van noot met 

raedt en daet niet en wilde assisteren, 

en tegens hare Vyanden helpen te 

beschermen’. 681 Hij vergelijkt Van 

Raesfelt met Petrus die verklaarde met 

Christus te willen sterven, maar toen 

de nood aan de man kwam, de eerste 

was die hem in de steek liet.682 

 

Van Raesfelt kijkt terug 

In zijn tijdelijke woonplaats 

Amsterdam nam de gevluchte Van 

Raesfelt met stijgende 

verontwaardiging kennis van de 

stroom van publicaties die over hem en 

de Deventer partij werd uitgestort. Het 

bracht hem tot het schrijven van een 

weerwoord dat hij in juli 1673 

voltooide en waaraan hij de titel 

Summaire Apologicque Deductie meegaf.683 Daarin richt hij zich tot de inwoners van Twente 

en Overijssel en legt hij verantwoording af over zijn politieke optreden in de voorafgaande 

                                                      
680 Advys over het Over-Yssels Adelyck Accoordt 1673, 5. 
681 Een Bondigh Advys 1673, 5. 
682 Een Bondigh Advys 1673, 7. 
683 Het manuscript beslaat 233 pagina’s en telt ruim 43.000 woorden. Het wordt bewaard in het Huisarchief Twickel (HAT) 

onder nummer HAT 96. Het manuscript eindigt met ‘In Julio 1673 opgestelt bij mijselfs’. 

Eerste pagina uit het handschrift van Van Raesfelt. 
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jaren, vanaf 1654 tot en met zijn vlucht naar Holland in juni 1672.684 De tekst is onderverdeeld 

in veertien hoofdstukken waarin de auteur zichzelf als ‘Vertoonder’ opvoert in de derde persoon 

enkelvoud.685 Het manuscript is alleen al door zijn lengte (233 pagina’s, bijna 43.000 woorden) 

opmerkelijk. Het is een van de langste geschriften dat ik in het Overijsselse corpus heb 

aangetroffen. Minutieus als een boekhouder loopt Van Raesfelt alle beschuldigingen na die 

tegen hem in omloop zijn gebracht. Wie er achter de smaadcampagne zitten, zegt hij zeker te 

weten, maar hij noemt hun namen niet. Het moeten volgens hem dezelfde ‘aenstockers, 

autheurs, drijvers of deelgenoten’ zijn die schuldig waren aan de ‘Overijsselse oneenicheijden 

en schouringen Ao 1654 & 1668’.686 

Dat zegt hij te kunnen afleiden uit het feit dat zij in hun pamfletten stelselmatig de 

Deventer partij belasteren en de Zwolse steunen. Wat zij met hun campagne beogen, is volgens 

hem karaktermoord. De Zwolse partij wordt door de pamfletschrijvers ‘goet Prins’ genoemd, 

de Deventer partij ‘goed Witt’, en hijzelf, Van Raesfelt, als vijand van de één en ‘boesen Vrient’ 

van de ander. Dat doen zijn tegenstanders volgens hem alleen ‘om daerdoor benevolentie voor 

d’eene en haet voor d’andre te capteren’, hem de schuld van de ‘voorseijde onenicheijden’ in 

de schoenen te schuiven, en ‘hem hatig te maecken en van kant te helpen, ten minsten uijt die 

vrese dit Lant te doen ruijmen, en sich selffs daerdoor verdacht maecken’.687 

Opmerkelijker nog dan de lengte van zijn tekst is dat Van Raesfelt zijn pamflet nooit heeft 

gepubliceerd, ondanks de tijd die het schrijven ervan hem moet hebben gekost, en ondanks het 

belang dat hij blijkens de inhoud aan de zuivering van zijn naam hechtte. Waarom hij van 

publicatie heeft afgezien, is niet bekend. Niet onmogelijk is dat hij eerst heeft geprobeerd om 

zijn naam op een andere manier gezuiverd te krijgen. Daarop wijst het verzoekschrift dat hij in 

1673 naar de stadhouder stuurde. Daarin vraagt hij een onderzoek in te stellen naar de gang van 

zaken in Overijssel vanaf 1654.688 

Als aanleiding voor zijn verzoekschrift noemt Van Raesfelt met name drie pamfletten, 

waaronder het in 1673 verschenen Ongepassioneert ende Kort Verhael waarin de woordvoerder 

voorstelt om van de regering uit te sluiten al diegenen ‘die in tijden van Vreede de directie ende 

conduite van d’affaires van de Provintie aen de handt gehadt hebbende, in tijden van Oorlog en 

vervolginge gaen loopen, en alles ten proye van den Vyant overlaten’.689 In zijn rekwest biedt 

Van Raesfelt de prins aan ‘nae verkregene gunstige Apostille, en Uwer Hoocheits believen 

bereijt te zijn, een particulierder Deductie, met allegatie van nodige bewijsen’ aan hem toe te 

sturen, niet alleen tot zijn eigen verdediging, ‘maer oock voor ’t Landt’. 

Met de ‘particulierder Deductie’ kan hij niet anders bedoeld hebben dan de Summaire 

Apologicque Deductie waarvan hij het manuscript op dat moment al klaar kan hebben gehad. 

Zijn verzoekschrift leverde niets op, althans niet op dat moment.690 Onder het handschrift 

noteerde Van Raesfelt dat hij zijn verzoekschrift tot twee keer toe bij de stadhouder had 

                                                      
684 Aan het einde van zijn deductie schrijft Van Raesfelt dat hij niet alleen schrijft ‘voor den Leser hier te Lande, maer oock 

voor die in Overyssel, en voor sich selven’. Zie: Summaire Apologicque Deductie 1673, 221. 
685 De auteur-verteller spreekt in de tekst over zichzelf als ‘Vertoonder’. Soms vergist hij zich in het vuur van zijn betoog en 

gebruikt hij toch de ik-vorm. Zie Summaire Apologicque Deductie 1673, 74. 
686 Summaire Apologicque Deductie 1673, 53. 
687 Summaire Apologicque Deductie 1673, 53, 138. 
688 Van het rekwest zijn in het Huisarchief Twickel onder HAT 96 een conceptversie en een definitieve versie bewaard 

gebleven. De laatstgenoemde versie telt 11 pagina’s en ruim 2400 woorden. 
689 Ongepassioneert ende Kort Verhael 1673, A2 verso. De andere pamfletten zijn Den Gevluchten Uyl en Het Over-Yssels 

Uyle-nest. 
690 Later, in 1675, kwam een dergelijk onderzoek er alsnog in het kader van de herintreding van Overijssel binnen de Unie.  
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ingediend. De tweede zending was nodig omdat de eerste zoek was geraakt, zoals 

raadpensionaris Fagel hem na herhaald aandringen had laten weten. ‘Daernae is de dispositie 

telkens geexcuseert op gedurige intervallen so dat verscheiden personen mij geraeden hebben 

niet de volgende deductie tegens pasquillen in te houden en nog laeten drucken als Beverning, 

Beuningen, Fagel, RaetsHeer Alewijn, Van den Bosch daernae Pensionaris van Amsterdam en 

(...), Van der Goes en andere’, zo noteerde Van Raesfelt onder zijn manuscript.691 

Het lijkt er sterk op dat Willem III weinig voelde voor een onderzoek en andere zaken 

aan zijn hoofd had. Hoe dan ook bleef het verzoekschrift onbeantwoord, waarna Van Raesfelt 

van enkele vooraanstaande Hollandse regenten desgevraagd het advies kreeg om zijn Summaire 

Apologicque Deductie alsnog in druk uit te geven. Mogelijk heeft hij, wetend dat zijn 

rehabilitatie mede van de goedkeuring van de stadhouder afhankelijk was, de zaak niet verder 

op de spits willen drijven. Toen later bleek dat hij zijn drostambt kon behouden, was publicatie 

van het manuscript in elk geval niet meer urgent. 

Strikt genomen valt de apologie van Van Raesfelt buiten mijn onderzoek, omdat het 

manuscript nooit in druk is verschenen en dus geen rol heeft gespeeld in het publieke debat. 

Dat ik het hier toch noem, komt omdat het laat zien hoe direct en persoonlijk de Overijsselse 

regenten bij de opiniestrijd betrokken waren en door welke overwegingen zij zich lieten leiden. 

Als zelfs de hoogste in rang in de landsregering – Van Raesfelt was vanaf 1668 voorzitter van 

de Staten van Overijssel – zijn publieke verklaringen al zelf schreef, lijkt het niet gewaagd te 

veronderstellen dat regenten die lager stonden in de hiërarchie, dat ook deden. 

Verder laat de apologie van Van Raesfelt zien welke beschuldigingen hij de moeite van 

een weerwoord waard vond, en hoe hij zich daartegen verdedigde. De klachten en roddels over 

hem zijn velerlei. Zij gaan onder meer over nepotisme (hij zou een broer hebben benoemd in 

een hoge legerfunctie), ambtsmisbruik (hij als drost te hoge boetes hebben opgelegd), 

onmagistratelijk gedrag (hij zou in de kerk van Delden niet in de herenbank hebben 

plaatsgenomen), onzedelijke omgang met vrouwen, frauduleuze declaraties, illegale bomenkap, 

wederrechtelijk bezit van overheidslenen, onwaardig gedrag jegens de stadhouder (hij zou de 

stadsbeiaardier in Deventer verboden hebben het Wilhelmus te spelen), financieel wanbeheer, 

landverraad en tal van andere zaken. 

Twee beschuldigingen met name raakten hem diep. De eerste had betrekking op zijn 

afkomst (zijn vader zou een armoedzaaier zijn geweest) en het politieke verleden van zijn 

familie (overgrootvader Goosen van Raesfelt zou in 1544 twee wederdoperse vrouwen tot de 

brandstapel hebben veroordeeld). Het verwijt dat zijn voorouders als armoedzaaiers vanuit 

Westfalen naar Twente waren gekomen, bracht hem tot een uitvoerige beschrijving van zijn 

afstamming en goederenbezit waaruit het tegendeel blijkt.692 De vuurdood van de twee freules 

was volgens hem een vonnis van de inquisiteurs van keizer Karel V dat zijn overgrootvader met 

tegenzin had uitgevoerd.693 

De tweede beschuldiging was dat hij met raadpensionaris Johan de Witt gemene zaak had 

gemaakt tegen Oranje. Over zijn relatie met De Witt verklaart hij dat hij met hem nooit over 

andere zaken had gesproken dan over kwesties van algemeen belang, en daarin bovendien vaak 

met hem van mening had verschild, omdat De Witt acht moest geven ‘op de saecken zeewarts’ 

                                                      
691 Van Raesfelt, Rekwest (Huis Archief Twickel). 
692 Summaire Apologicque Deductie 1673, 7-38. 
693 Summaire Apologicque Deductie 1673, 9. 
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en hij op de zaken ‘landwarts’, dat wil zeggen in Overijssel, ‘daer het land op sijn swacste 

was’.694 Bekenden hadden er bij hem vaak op aangedrongen om De Witt niet tegen te spreken, 

wat hem voor een dubbel probleem plaatste, omdat hij ‘van so een uijtnement verstandich man 

in opinie verscheelde, en dat hem des onsmaecklick mocht hebben bejegent’. 

Maar zo vaak sprak hij helemaal niet met De Witt, aldus Van Raesfelt, want zo vaak kwam 

hij niet in Den Haag. Bovendien valt niemand graag een ‘sulcken groten geoccupeerden 

minister’ lastig ‘ten ware in grote vrientschap en familiariteit’ die hij niet met hem had. Was 

dat wel het geval was geweest, dan ‘soude hij t’Amsterdam niet hebben konnen wonen juijst 

op een tijt als de saecken van de Raet Pensionaris so qualick begonnen te staen’. Maar afgezien 

daarvan, zegt hij, wanneer ‘al die met den Raet Pensionaris hadden gesproken off selffs goede 

kennis met hem gehad, verdacht waren, wie sou dan, jae wie konde vrij sijn, alsoo hij het 

voornaemste addres van Hollant was, en die daer bij te doen hadden, sochten jae wensten met 

hem te spreken’. 

Het verwijt dat hij met De Witt tegen Oranje zou hebben samengespannen, vindt hij dan 

ook belachelijk, aangezien hij ‘geen publicque noch particuliere reden gehad (heeft) om eenige 

dergelijcke sentimenten tegens sijn Hoocheijt te hebben, veel min in ’t werk te stellen’. 

Anderzijds wilde hij zich ook niet spiegelen aan degenen ‘die veel riepen om den Prins, meest 

als (zij) ergens Interest hadde’, maar in werkelijkheid hoopten dat het nooit tot een herstel van 

het stadhouderschap zou komen, en even gemakkelijk het omgekeerde verkondigden als dat in 

hun belang was. 

Het valt buiten het kader van mijn onderzoek om alle beschuldigingen en Van Raesfelts 

weerwoord te bespreken, laat staan om te bepalen welke voorstelling van zaken de juiste is. 

Van belang is alleen om te constateren dat Van Raesfelt in vrijwel alle gevallen de anonieme 

beschuldigingen met feiten en argumenten probeert te onderbouwen. Zelfs de geringste 

verwijten laat hij niet onweersproken. Zoals het verwijt dat hij bij de viering van het Avondmaal 

in de kerk van Delden niet in het magistraatsgestoelte had plaats genomen, maar ‘onder de oude 

Wijven op een laeg slecht stoeltken’.695 

Van Raesfelt grijpt deze beschuldiging aan om aan te tonen hoezeer zijn tegenstanders 

‘oock hierin de waerheijt verdraeijen en verswijgen’. De waarheid was volgens hem een geheel 

andere, namelijk dat het toen ‘midden in den winter quaet weer was, en hij in dat saison, 

ordinaris sieck lag, oock nog dien morgen als de predicatie aen ginck’. Omdat die ochtend ook 

het Avondmaal werd gevierd, had hij besloten hij om toch ter kerke te gaan, ook al was hij te 

laat. Om de gemeente niet te storen, was hij niet in de magistraatsbank gaan zitten maar ‘omtrent 

de taeffel aen een pijlaer’. 

De nauwgezetheid waarmee hij zijn verdediging schreef, kan niet verhullen dat hij met zijn 

bewijsvoering in een publieke debat was beland waarvan de dynamiek al lang niet meer door 

de kracht van feiten en argumenten werd bepaald maar door vijandbeelden en emoties. 

 

Een succesvolle campagne 

Vanaf 1674 begon de pamfletstrijd tussen de Zwolse en Deventer partij te verlopen. De Zwolse 

partij kon terugzien op een succesvolle campagne. Haar tekstschrijvers waren erin geslaagd om 

de Overijsselse partijstrijd te herschrijven als een afgeleide van de Hollandse strijd tussen 
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staatsgezinden en prinsgezinden. Zoals in Holland de aanhangers van Johan de Witt en de Ware 

Vrijheid de schuld van het Rampjaar in de schoenen geschoven kregen, trof de blaam van de 

capitulatie in Overijssel vooral de regenten van de Deventer partij. 

Dat de stadhouder, na de heropname van Overijssel in de Republiek, een belangrijke stem 

zou krijgen in de samenstelling van de nieuwe overheidsbesturen, daaraan twijfelde in 

Overijssel niemand meer, gelet op wat in 1672 in de Hollandse bestuurscolleges was gebeurd. 

De regenten van de Nilant-partij in Deventer hadden daarover in maart 1674 in elk geval al een 

slecht voorgevoel ‘als de Stadt stont om ge-evacueert ende wederom aen den Staet gebracht te 

worden’, zoals zij in hun Historisch Verhael lieten optekenen. Er gebeurden vreemde dingen. 

Vreemd vond men bijvoorbeeld dat er bij de gijzelaars die door de vijand werden 

meegenomen, niemand was van de partij-Ter Borch. Vreemd vond men ook dat Ter Borch van 

de Munsterse commissaris Kluppel toestemming kreeg om naar Holland af te reizen waar hij 

volgens de Nilants zijn snode plannen vast en zeker verder zou uitwerken door de ‘eerlijcke 

vorige Regenten door detestabile leugenen ende lasteren’ zwart te maken. Vreemd vond men 

ook dat de sleutels van de stad, na het vertrek van de vijand, niet langer meer in het stadhuis 

werden bewaard, maar bij Ter Borch thuis, met voor de deur een schildwacht uit de burgerij, 

‘een sake noyt gehoort noch gepractiseert in eenige Stadt van den Geunieerden Staet, veel 

weiniger die Stem in Staet heeft als dese’. 

De sombere verwachtingen die de leden van de Nilant-partij hadden, werden bewaarheid. 

Er kwam een voorlopige stadsregering met Ter Borch aan het hoofd, bijgestaan door acht 

regenten onder wie ‘sijn broeder, syn swager, sijn swagers swager ende twee van sijn confidente 

Straetebroeders ende vrinden’. Mensen van een ‘sodanige inborst ende oordeel, dat (sy) niet 

lichtelyck sullen contradiceren alle het gene hy compt voor te stellen’. In het definitieve 

stadsbestuur, dat in 1675 door de stadhouder werd aangesteld en dat uit zestien schepenen en 

raden bestond, keerden dezelfde personen terug. De Nilants kwamen op de lijst niet meer voor. 

Zij hadden verloren. 

Van de andere hoofdrolspelers keerde ook Rutger van Haersolte niet meer terug in het 

landsbestuur. Hij overleed in december 1674 en zijn plaats werd overgenomen door zijn 

aangetrouwde neef Van Pallandt, de man die in 1665 het voorstel indiende om Willem III op 

vredesmissie naar Engeland te sturen. Dat was de stadhouder niet vergeten: Van Pallandt mocht 

hem adviseren over de samenstelling van de nieuwe overheidsbesturen in Overijssel.696 Adolf 

Hendrik van Raesfelt mocht ook aanblijven, vermoedelijk omdat de stadhouder het niet 

aandurfde om hem te passeren.697 Als drost van Twente behield hij zijn zetel in het landsbestuur, 

waar hij zijn strijd bleef voeren tegen wat hij al die jaren als onrecht had gezien. 

Hoezeer de wereld inmiddels veranderd was, werd hem duidelijk toen de gecommitteerden 

Van der Tocht, Ockers en Hop in opdracht van de stadhouder in 1675 alsnog een onderzoek 

instelden naar de financiële positie van Overijssel.698 Van Raesfelt, die daarover ook werd 

benaderd, liet de heren weten dat hij met een dergelijk onderzoek niets te maken wilde hebben. 

Als reden voerde hij aan dat zijn eigen inspanningen om de financiën te saneren altijd 

vruchteloos waren gebleven, doordat de Overijsselse landsregering in het verleden op dat punt 

                                                      
696 Streng 1997, 359. 
697 Van Raesfelt beschikte over invloedrijke contacten in Holland. In 1676 trouwde zijn dochter Adriana met Jacob van 

Wassenaer Obdam, zoon van de admiraal Van Wassenaer Obdam. 
698 Contestatie uijt name ende van wegen de heeren B.S. en R. der drie steden Deventer, Campen ende Zwolle 1676. 
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altijd verdeeld was geweest. Daarom had hij de stadhouder in 1673 voorgesteld om eerst een 

onderzoek naar de overheidsfinanciën in te stellen en afhankelijk van de uitslag een nieuwe 

regering te benoemen.699 

Nu de stadhouder voor de omgekeerde weg had gekozen, vond hij een dergelijk onderzoek 

zinloos. Zeker nu hij had moeten vaststellen dat zijn vroegere tegenstanders, die zich altijd 

tegen een dergelijk onderzoek hadden verzet, een voorkeursbehandeling hadden gekregen bij 

de samenstelling van het landsbestuur. Als hij zich met een dergelijk onderzoek zou bemoeien, 

wist hij zeker dat hij zich daarmee ‘de haet van de meeste der tegenwoordige Regenten van de 

Steden, ende veeler Edelen ende Officianten op den hals soude halen’.700 

Zijn opmerking getuigde van een juiste inschatting van de politieke situatie. Van de oude 

coalities was niets meer over. De stadsbesturen van Deventer, Kampen en Zwolle hadden hun 

aloude stedenverbond in ere hersteld. Vooral de steden voelden zich door Van Raesfelts kritiek 

‘seer sensibel geraect’, zoals zij de Staten van Overijssel via een gedrukt pamflet (door henzelf 

een ‘publicq esclat’ genoemd) lieten weten. Met name de suggestie dat zij altijd tegenstanders 

van een financieel onderzoek waren geweest, namen zij hoog op. In hun weerwoord stelden zij 

dat zij alleen hadden geprotesteerd tegen voorbarige conclusies op basis van slecht 

onderbouwde rapportages. 

Voor hun standpunt meenden de stadsbesturen steun te vinden in de rapportage van de drie 

gecommitteerden die hadden vastgesteld dat van malversaties in Overijssel geen sprake was 

geweest, hoogstens van onvolkomenheden die bij het opmaken van jaarrekeningen altijd 

kunnen voorkomen. Kwalijk vonden zij bovendien dat Van Raesfelt de oude partijstrijd gewoon 

voortzette en de bevindingen van de onderzoekers in de afgelopen maanden ‘pasquils wijse, na 

gewoonte, onder den titul van extracten uyt de besoignes van de Heeren Gecommitteerden over 

de Finantien’ openbaar had gemaakt ‘om die Gecondemneerden verhaet te maken, ende des 

Heeren Drosten besoignes een coleur van profitabel succes te doen hebben’.701 

Volgens de stadsbesturen was er in het verleden over de financiën zelfs helemaal geen 

conflict geweest. Hoogstens was er een ruzie over ‘den al te grooten, of immers, volgens die 

bevindinge, al te praematuren yver van wylen de Heer Rutger van Haersolte’ om prins Willem 

III tot kapitein-generaal en stadhouder te benoemen. De stadsbesturen hadden, zo verklaarden 

zij, naar die benoeming ‘met groot verlangen’ uitgezien, terwijl Van Raesfelt en zijn aanhangers 

‘volgens de maximen van de doemalige Regenten van Hollandt’ een dergelijke benoeming als 

‘detestabel ende crimineel’ hadden veroordeeld.702 

Dat was er volgens hen aan de hand, meer niet. Van Raesfelt had de kwestie van de 

overheidsfinanciën misbruikt om ‘eenige Particulieren, die voorsz inclinatie van den 

voornoemden Heere Drost van Salland toegedaen, te vexeren, ende buyten credijt te stellen’. 

Zijn beschuldigingen beschouwden zij dan ook ‘voor een vuyle cerebrine calumnie’ zolang hij 

niet duidelijk had gemaakt welke personen door de stadhouder ‘in de Regeringe of tot Ampten 

geavanceert of herstelt zyn, die tegens het redres van de Finantien zyn geweest’. Tot dat moment 

wensten zij zich alle rechten voor te behouden ‘om tegens den voornoemden Drost van Twenthe 

                                                      
699 De stadhouder benoemde in 1674 de voorlopige stadsbesturen en landsregering in Overijssel. 
700 Contestatie 1676, 4. 
701 Contestatie 1676, 8. 
702 Contestatie 1676, 10. 
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ter saken van de voorschreven calumnieuse, injurieuse, ende seditieuse discoursen, te mogen 

yveren’.703 

Over het voornemen van Van Raesfelt om zich niet meer met de staatsfinanciën te 

bemoeien, toonden de stadsbesturen zich buitengewoon verheugd. Sterker nog, volgens hen 

was het nog veel beter geweest wanneer hij dit besluit had genomen ‘voor ’t aenvaerden van 

syn Ed: soo hoochgetrockene moeyten, arbeyt ende fatiques omtrent deselve saken van 

Finantie’. Omdat in dat geval ‘veele schadelycke onlusten, tusschen Leden ende Steden van 

dese Provincie, geen stoffe noch voetsel gevonden souden hebben’ en de provincie veel ellende 

bespaard was gebleven.704 

 

Samenvatting 

Diversificatie, personalisering en schaalvergroting zijn de trefwoorden waarmee de publieke 

gesprekssituatie in Overijssel tijdens het Munsters-Keulse bestuur het best kan worden 

getypeerd. De bezetting schept een nieuwe politieke constellatie waarin de republikeinse 

staatsvorm plaats heeft gemaakt voor een monarchale zonder dat de juridische en 

staatsrechtelijke gevolgen al meteen volledig duidelijk zijn. Het drukken van pamfletten lijkt in 

elk geval voorlopig ongehinderd door te kunnen gaan, gevoed door een openbare 

meningsvorming die zich gedurende de Overijsselse partijstrijd heeft ontwikkeld tot een 

autonome kracht die uit de samenleving niet meer is weg te denken. 

Een politieke strijd kan men deze pamfletoorlog moeilijk noemen gezien het feit dat de 

voormalige coalities hun politieke macht zijn kwijtgeraakt: de steden staan onder toezicht van 

militaire commandanten en politieke commissarissen van Keulen en Munster, terwijl de Staten 

van Overijssel zijn vervangen door een Hof van Kanselier en Raden. Van burgerlijk zelfbestuur 

op basis van gezamenlijke belangenbehartiging door middel van meerderheidsbesluiten kan in 

de nieuwe situatie geen sprake meer zijn, zodat elke overheidscorporatie geheel op zichzelf 

wordt teruggeworpen. 

Door het verlies van hun politieke macht zijn de overheidscorporaties in Overijssel niet 

langer in staat om kwesties van algemeen maatschappelijk belang voor publiek debat te 

agenderen. De burgers in de Overijsselse steden kunnen dat wel. De hoofdvraag die meteen na 

de capitulatie in de stedelijke netwerken circuleert is: wie is verantwoordelijk voor de door de 

burgerij als smadelijk ervaren nederlaag? De desintegratie van het Overijsselse bestuur leidt tot 

een versplintering van de publieke gesprekssituatie waarin elke belanghebbende groep of 

persoon zich als woordvoerder kan melden. 

In dit publieke debat verzorgen de voormalige stadsbesturen in Deventer, Kampen en 

Zwolle hun eigen woordvoering, waarbij zij alleen in het begin nog optreden in hun 

overheidsrol: hun eerste pamfletten verschijnen nog op naam van het zittende stadsbestuur. In 

de loop van dit debat valt de woordvoering van het Deventer stadsbestuur uiteen in drie 

richtingen met woordvoerders die optreden als ambteloos burgers, al dan niet onder eigen naam: 

de Nilants, de groep-Ter Borch en oud-burgemeester Van Boeckholt. Ook de Overijsselse 

edelen treden in de openbaarheid. Binnen de ridderschap zijn er twee groepen die verschillend 

oordelen over de schuldvraag. De gemeenschappelijke noemer is het streven naar 

reputatiebehoud dan wel reputatieherstel. 

                                                      
703 Contestatie 1676, 13. 
704 Contestatie 1676, 6. 
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Op gewestelijk niveau zoeken in eerste instantie vooral de regenten van de voormalige 

Zwolse partij de publiciteit. De Zwolse partij rond Van Haersolte streeft naar reputatieherstel 

na de politieke nederlaag die men in de partijstrijd heeft geleden. Haar woordvoerders 

gebruiken de capitulatie als alibi om de oude partijstrijd met terugwerkende kracht te 

herdefiniëren als een conflict tussen prinsgezinden en staatsgezinden. Daarbij profileren zij zich 

als aanhangers van Oranje in de hoop een gunstige uitgangspositie te verwerven in een 

eventueel hersteld staatsverband. In reactie daarop streven woordvoerders van de voormalige 

Deventer partij vooral naar reputatiebehoud. Zij richten hun verdediging niet alleen tegen de 

beschuldiging van landverraad maar ook tegen de herinterpretatie van partijtwisten als een 

conflict tussen prinsgezinden en staatsgezinden. 

In de stad Deventer vertaalt de gewestelijke opiniestrijd zich in een lokale opiniestrijd 

tussen het vroegere stadsbestuur rond de Nilant-partij en een stedelijke oppositiegroep rond 

burgemeester Hendrik ter Borch. Dit lokale Deventer debat is opmerkelijk, omdat het conflict 

tussen de beide groepen al veel langer bestond, maar nooit eerder in de vorm van gedrukte 

teksten in de openbaarheid kwam. Dat past in de hypothese dat lokale conflicten in de steden 

van de Republiek eerder via mondeling overleg, handgeschreven teksten en oproeren werden 

uitgevochten dan met behulp van de drukpers, behalve wanneer het lokale conflict onderdeel 

was van een groter conflict zoals in dit geval. 

In de lokale opiniestrijd in Deventer spelen naast de bovenlokale onderwerpen (verraad bij 

capitulatie, gezindheid jegens stadhouder) vooral conflicten in lokale familienetwerken een rol. 

De bovenlokale kwesties worden gebruikt om het debat over de particuliere kwesties te 

legitimeren. Deze familienetwerken strekken zich ook uit tot de andere stemhebbende steden, 

waar ter plaatse banden bestaan met familieleden die wegens werk of huwelijk naar deze steden 

zijn verhuisd. Een voorbeeld is Hendrick ter Borch zelf, de aanvoerder van de Deventer 

oppositie, die familiebanden had in Zwolle.705 

Het reputatiedebat in Overijssel kan niet los worden gezien van de openbare 

meningsvorming in Holland, waar men de snelle capitulatie van Overijssel van meet af 

toeschrijft aan landverraad. De Overijsselse woordvoerders laten merken dat zij van de publieke 

opinie in Holland op de hoogte zijn en richten zich in hun teksten ook tot het publiek in dit 

gewest. Deze schaalvergroting van het publieksbereik is een direct gevolg van het feit dat de 

inval van de buitenlandse troepen alle gewesten op hetzelfde moment raakte en overal als een 

publiek gespreksonderwerp werd geagendeerd, zij het in elk gewest vanuit een andere 

invalshoek. 

In de verhouding tussen anonieme en ondertekende pamfletten zet zich hetzelfde patroon 

voort dat in de eerdere periodes werd geconstateerd. Pamfletten waarin andere partijen en 

personen worden aangevallen, verschijnen eerder anoniem of onder pseudoniem dan pamfletten 

waarin partijen en personen zich verdedigen. Dat komt doordat de bescherming van de eigen 

eer en goede naam in de loop van de Overijsselse partijtwisten een geldige legitimatie is 

                                                      
705 De vader van Hendrick ter Borch kwam uit Zwolle en verhuisde in 1633 naar Deventer vanwege zijn huwelijk met 

Christina Dapper, dochter van een Deventer regentenfamilie. Vader Ter Borch werkte voor griffier Roelinck van het 

Overijsselse landsbestuur. Ook de familie Nilant uit Deventer had banden in Zwolle. Coenraad, een broer van Hendrik Nilant 

(alias ‘het koninkje van Deventer’), trouwde in Zwolle met de magistraatsdochter Johanna Goetman, en maakte met 

onderbrekingen ook deel uit van het Zwolse stadsbestuur tijdens de periode van de partijtwisten. Bovengenoemde 

voorbeelden maken de hypothese aannemelijk dat familienetwerken niet alleen de basis konden zijn van lokale partijvorming 

maar ook van gewestelijke. 
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geworden om op persoonlijke titel in de publiciteit te treden. In de eerste crisis (1654-1657) 

was dit nog een belangrijk twistpunt tussen Van Haersolte en de Deventer partij. 

Voor de verdediger is de belangrijkste overweging om zich bekend te maken dat hij geacht 

wordt de beschuldiging van de tegenpartij te erkennen als hij deze niet weerlegt. Bij de 

aanvallende partij wordt de omgekeerde redenering gevolgd: beschuldigingen jegens de 

tegenpartij zijn waar, zolang de ander zich daartegen niet uitspreekt. De bewijslast wordt in 

deze redenering feitelijk omgedraaid. Na 1672 is deze medialogica vooral terug te vinden in de 

ondertekende pamfletten van de Deventer partij. Leden van deze partij treden met 

groepsverklaringen (als oud-burgemeesters) of op persoonlijke titel (Joan Strockel, als lid van 

een familie) in de openbaarheid om hun eer en goede naam te verdedigen.706 

Van Zwolse zijde ontbreken in deze periode deze verklaringen op naam: alle pamfletten 

van Zwolse zijde na 1672 zijn anoniem uitgegeven (uitgezonderd de serie waarin het 

stadsbestuur van Zwolle zich verdedigt tegen commandant Ripperda). Anonieme publicaties 

maken in het Overijsselse corpus meestal deel uit van een strategie waarin men de andere partij 

zoveel mogelijk reputatieschade wil toebrengen zonder zelf reputatieschade te lijden. 

Beschermd door de anonimiteit maakt de aanvaller zich onkwetsbaar voor de 

tegenbeschuldiging dat hij zich bezondigt aan eerroof en karaktermoord.707 

In het publieke debat na 1672 komen pamfletten op naam van overheidscorporaties niet 

meer voor (behalve in de pamfletten die kort na de capitulatie verschijnen en waarin de 

stadsbesturen zich verweren tegen de beschuldigingen uit legerkringen). Het wegvallen van 

deze overheidspamfletten houdt verband met het feit dat de partijen de rol van overheid in deze 

periode in werkelijkheid niet meer vervullen. Gevolg is een verdere personalisering van het 

publieke debat. Wie de openbaarheid kiest, voert het woord op persoonlijke titel en richt zich 

op de tegenstander als persoon. 

 

6.2.3 Bewijsvoering en argumentatie 

 

Als gevolg van de versplintering van de publieke gesprekssituatie is het moeilijk om een 

centrale vraag aan te wijzen in het publieke debat dat na juni 1672 in Overijssel losbarst. Uit 

mijn onderzoek is gebleken dat er op zijn minst sprake is van vier elkaar deels overlappende 

debatten met een eigen agenda en eigen woordvoerders: tussen de stadsbesturen van Deventer, 

Kampen, Zwolle en hun lokale legerleiders, tussen de aanhangers van de vroegere Deventer en 

Zwolse partij, tussen lokale burgergroepen in Deventer, en tussen de leden van de Overijsselse 

ridderschap. 

In alle genoemde gevallen is de oorlogssituatie de aanleiding voor de opiniestrijd, maar 

verschillen de vraagstellingen en argumentaties, afhankelijk van gesprekssituatie en context. In 

het kader van mijn onderzoek richt ik mij vooral op het debat tussen de voormalige Deventer 

en Zwolse partij en het daarmee samenhangende lokale debat in Deventer, waarin de partijstrijd 

in een nieuwe vorm terugkeert: het stadsbestuur van Deventer gedomineerd door de Nilant-

                                                      
706 Een atypisch voorbeeld in deze categorie is de Missive van de Deventer burgemeester Van Boeckholt die vooral de 

publiciteit zoekt om zichzelf te prijzen. Zie Bronnenlijst: Missive (7) van de Heer Arnold van Boeckholt 1673. 
707 Dat wil niet zeggen dat een anonieme auteur niet ook de intentie kon hebben om de waarheid te vertellen of het vaderland 

vooruit te helpen. Die pretentie kan hij tot uitdrukking brengen in de keuze van pseudoniemen als ‘Liefhebber van de 

waarheid’ of ‘Vrome Patriot’, door het gebruik van toepasselijke citaten (meestal op de titelpagina) of door waarheidsvinding 

expliciet als doel te noemen, zoals in de ode aan de ‘Waerheyt’ in het pamflet Historisch Verhael. 
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groep, tegenover een lokale oppositie onder leiding van Hendrick ter Borch. Hoewel de kwestie 

van de capitulatie in alle drie steden speelde, slaagden de Zwolse pamfletschrijvers erin om van 

de Deventer capitulatie de centrale kwestie in het publieke debat te maken. 

Dat had zeker ook te maken met het feit dat Deventer zich als eerste stad overgaf. Deventer 

gold in deze periode als best verdedigde stad van Overijssel en wist alleen daardoor al ieders 

aandacht op zich gericht. Maar deze focus op de capitulatie van Deventer kwam de Zwolse 

tekstschrijvers ook goed uit. Door de indruk te wekken dat Overijssel misschien wel gespaard 

had kunnen blijven als de Deventer regenten de vijand langer hadden durven weerstaan, 

creëerden zij een frame waarin zij hun tegenstanders als daders en zichzelf als slachtoffer 

konden presenteren. 

 

Het redelijke argument 

Het publieke debat over de capitulatie van Deventer begon al tijdens het beleg, en wel in de 

vorm van een discussie tussen militairen en stadsbestuur over de vraag of de stad moest worden 

overgegeven of niet. Over de gang van zaken tijdens het beleg heeft het stadsbestuur zich zes 

weken na de overgave zeer uitvoerig verantwoord in het pamflet Waerachtich Verhael 

waardoor het lokale debat een bredere bekendheid kreeg. In dit beredeneerde feitenverslag gaf 

het stadsbestuur inzage in ‘die oorsaecken ende motiven, waar door gheoccasioneert is de 

overghevinge der Stadt Deventer’.  

De verklaring werd opgesteld ‘tot wederlegginge van eenige onwaere calumnieuse 

uytstroysels tot naedeel van de Regeeronge aldaer’, zo wordt op het titelblad vermeld. Wat deze 

lasterpraatjes precies inhielden, wordt door de magistraat niet verteld, maar kan uit de context 

worden afgeleid. Zo verklaren de Deventer regenten aan het einde van hun pamflet dat men 

hoopt te hebben aangetoond dat het stadsbestuur heeft gehandeld ‘met soodaenigen yver, 

voorsichtigheit ende oprechticheyt als van eenige cordate ende getrouwe Regenten soude 

connen ofte mogen worden gedesidereert’, en dat om die reden ‘het overgaen ende verlos van 

dese Stadt niet haar Edd: wantrouwe’, toegeschreven kan worden.708 

‘Wantrouwe’ verwijst in dit verband naar trouw als kardinale deugd. Dat aan de trouw van 

de regenten in de andere Overijsselse steden ook werd getwijfeld, bewijst het Zwolse pamflet 

Den miserabelen Toestandt uit juli 1672 waarin een anonieme auteur in een brief aan een 

onbekende vriend in Holland verzucht: ‘Over-Yssel is, uytgeseyt Deventer, sonder slagh of 

stoot, ja oock onse wel-gefortificeerde Stadt Zwol aan den Bisschop van Munster verkocht en 

schandigh over-gegeven, waar door wy alle van ons Vryheydt en goedt berooft zijn, alhoewel 

ons groote dingen belooft waren’. 

 

Twee ware verhalen 

Het pamflet Waerachtich Verhael van het Deventer stadsbestuur uit 1672 is retorisch gezien 

een logisch-argumentatieve verklaring van het genus demonstrativum waarin de magistraat 

probeert duidelijk te maken dat zij, ondanks de hectiek van de belegering, steeds heeft getracht 

om een zo ordentelijk mogelijk besluitvormingsproces te organiseren. De complexiteit van dit 

proces werd volgens het verslag niet alleen veroorzaakt door de oorlogssituatie (inkwartiering 

van soldaten, huisvesting van vluchtelingen, inschakeling van de burgerij bij stadsverdediging, 

                                                      
708 Waerachtich Verhael 1672. 17. 
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vijandelijke beschietingen), maar ook door de al veel langer bestaande politieke verdeeldheid 

binnen het stadsbestuur zelf. Voor complicaties zorgde verder de bejaarde commandant 

Diederick Stecke die door een deel van zijn officieren en het stadsbestuur van Deventer niet 

serieus werd genomen, volgens de verklaring in Waerachtich Verhael.709  

Bij het overleg over de capitulatie waren volgens het stadsbestuur betrokken: de 

commandant, de krijgsraad, de magistraat en de gezworen gemeente. Niet bij het overleg 

betrokken maar wel geraadpleegd werden de kerkenraad en de predikanten. De laatste twee 

adviseerden om bij de capitulatie als voorwaarden te bedingen: de vrije uitoefening van de 

gereformeerde godsdienst, doorbetaling van de traktementen van de predikanten en het behoud 

van het hoger en lager onderwijs. De besproken kwesties betroffen verder voornamelijk 

militair-technische kwesties zoals de toestand van de verdedigingswerken, de voorraden 

wapens, kruit, manschappen en levensmiddelen, de medewerking van stadsbestuur en burgerij 

en de inzet van het leger. 

Doorslaggevend bij het capitulatiebesluit was volgens Waerachtich Verhael het advies van 

de krijgsraad (waarvan Stecke zich later distantieerde) dat de stad niet langer te verdedigen was 

dan hoogstens tweemaal 24 uur, gelet op de omvang van het vijandelijke leger, de omsingeling 

van de stad, de lage waterstand in de IJssel en de grachten, en de aanhoudende 

bombardementen. Over de capitulatie werd tweemaal gestemd. De eerste keer door de 

magistraat, afgevaardigden van de krijgsraad en acht vertegenwoordigers van de gezworen 

gemeente. De tweede keer door magistraat en gezworen gemeente samen. In beide situaties 

werd volgens het stadsbestuur eenparig besloten om met de capitulatie onder voorwaarden in 

te stemmen. 

Geen melding maakt het stadsbestuur in zijn verslag van een ‘op-loop van veele volks’ die 

de oppositionele burgemeester Van Boeckholt later wel beschrijft.710 Uit zijn verslag en uit 

latere pamfletten blijkt dat zich ten tijde van de besluitvorming voor het pand waar de 

vergadering over de capitulatie plaatsvond (de woning van burgemeester Hendrick Nilant)  een 

groep burgers had verzameld die zich niet kon verenigen met de capitulatie. De menigte bestond 

deels uit personen die zich hadden ingespannen om de wallen te versterken en nu teleurgesteld 

waren dat deze inspanningen vergeefs waren geweest, deels uit burgers die naar eigen zeggen 

de door hun voorouders zwaarbevochten (geloofs)vrijheid te vuur en te zwaard wilden 

verdedigen en liever wilden doorvechten dan capituleren. 

Waarom het stadsbestuur van het lokale oproer geen melding maakt, is onduidelijk. 

Misschien ging het slechts om een klein aantal burgers of vond men het protest bij nader inzien 

toch niet belangrijk genoeg, wetend dat de gezworen gemeente, de kerkenraad en de 

predikanten al met de capitulatie hadden ingestemd. Hoe dan ook besloot het stadsbestuur, 

gehoord het advies van de krijgsraad, dat het beter was om te capituleren dan de stad in puin te 

laten schieten en later alsnog gedwongen te worden tot overgave. Dat de stad niet behouden 

kon worden, schreef het stadsbestuur toe aan onkunde en gebrek aan discipline en vechtlust van 

het leger. 

                                                      
709 De exacte leeftijd van Stecke is niet bekend. Zelf meldt hij in zijn Apologia dat hij ‘over de 47 jaren in verscheyde 

Armeen, laegh en hooge Krijgs-employen te Water en te Lande, sonder reproche geconserveert heeft’. Tijdens het beleg van 

Deventer zal hij tussen de 65 en 70 jaar oud zijn geweest. 
710 Missive (7) van de Heer Arnold van Boeckholt 1673, 8. 
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Waerachtich Verhael eindigt met de mededeling dat Deventer zich voor de overgave van 

Zwolle, Kampen en de rest van Overijssel niet verantwoordelijk achtte. De capitulatie van 

Overijssel was een overeenkomst die werd getekend door enkele voormannen van de Zwolse 

partij, onder wie Van Haersolte en Van Pallandt, op naam van ‘Ridderschap ende Steden van 

Over-Yssel’. Van deze overgave zegt de Deventer magistraat geen kennis te hebben gehad, ‘soo 

dat al het selve staet te verandtwoorden ende te verrechtveerdigen by die ghene, die soodaenen 

Provincialen overgifte hebben gedirigeert ende onder handen genomen’.711 

Mogelijk hoopte het stadsbestuur met deze verklaring buiten het debat over het verraad van 

Overijssel te blijven en zich alleen te hoeven verantwoorden voor de gang van zaken in de eigen 

stad. Als dat de bedoeling was, mislukte deze opzet volkomen: het verraad van de Deventer 

regenten werd de belangrijkste kwestie in het publieke debat. Hoe dan ook wijst de 

bovengenoemde verklaring, al zo kort na de capitulatie uitgegeven, op het bestaan van een toen 

al sterk gepolariseerde publieke gespreksituatie waarin elke corporatie in het landsbestuur voor 

zichzelf vocht en er van eenheid van optreden geen sprake meer was. 

Ondanks de wederzijdse irritaties heeft de Deventer magistraat, zowel in Waerachtich 

Verhael als in latere pamfletten, geprobeerd om het militair-technische debat met de 

garnizoensleiding zo lang mogelijk met redelijke argumenten te voeren. Dat deed overigens 

ook commandant Diederick Stecke die als gevolg van zijn gevangenschap pas een jaar later op 

de visie van het gemeentebestuur kon reageren. Ook Stecke debatteerde met open vizier, dat 

wil zeggen onder eigen naam, en probeerde het standpunt van het stadsbestuur met redelijke 

argumenten te bestrijden, al ontbreken in zijn reactie ook zedelijke en gevoelsargumenten niet. 

Stecke verdedigde in zijn tegenpamflet Apologia vooral zichzelf. Uit zijn pamflet blijkt dat 

het van meet af niet boterde tussen hem en het stadsbestuur, omdat hij tijdens het beleg niet het 

volledige gezag over de stad had gekregen. Stecke beschouwde het stadsbestuur op het gebied 

van de oorlogsvoering als een stel amateurs en voelde zich door de Deventer regenten niet 

serieus genomen, en later ook niet meer door zijn eigen officieren. De Deventer regenten op 

hun beurt ergerden zich aan het feit dat Stecke tijdens het beleg allerlei in hun ogen 

onuitvoerbare militair-technische eisen bleef stellen waardoor hij later kon zeggen dat de 

overgave van de stad het gevolg was van nalatigheid van het stadsbestuur. 

 

Een gekaapt debat 

Doordat Steckes reactie pas na een jaar werd gepubliceerd, heeft zijn visie in het publieke debat 

geen rol gespeeld, hoewel hij in Waerachtich Verhael de persoon was die de meeste kritiek te 

verduren kreeg en als zodanig het meeste recht van spreken had. Zijn positie als opponent van 

het Deventer stadsbestuur werd gekaapt door de politieke tegenstanders van het Deventer 

stadsbestuur. In de eigen stad waren dat de groep-Ter Borch en de burger Van Boeckholt, in 

het gewest de aanhang van de voormalige Zwolse partij of wat daar nog van over was: de groep-

Van Haersolte. 

Gesteund door de publieke opinie in Holland, betoogde de groep-Van Haersolte dat de 

capitulatie van Deventer het gevolg was geweest van verraad en lafheid van het stadsbestuur. 

Van Haersolte en zijn aanhangers konden dat probleemloos doen: zij waren geen burgers van 

Deventer en stonden buiten het capitulatiebesluit. Maar voor de politieke oppositie in Deventer 

                                                      
711 Waerachtich Verhael 1672, 18. 
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zelf was dat veel moelijker, aangezien de leden van de oppositie deel uitmaakten van het 

stadsbestuur dat het capitulatiebesluit had genomen, en wel met eenparigheid van stemmen 

zoals in Waerachtich Verhael werd gesteld. 

Om zich in het publieke debat op een geloofwaardig manier bij de Zwolse partij te kunnen 

aansluiten, dienden de lokale opponenten van het stadsbestuur zich eerst van het 

capitulatiebesluit te distantiëren. Met een dergelijke verklaring kwamen de groep-Ter Borch en 

Van Boeckholt, allen leden van het stadsbestuur ten tijde van het beleg, in februari 1673 naar 

buiten.712 Hun verklaringen (die van burgemeester Van Boeckholt onder eigen naam, en die 

van de groep-Ter Borch anoniem) zijn opmerkelijk, omdat zij niet eensluidend zijn over de 

vraag hoeveel leden van het stadsbestuur tegenstander van de capitulatie waren. Volgens Van 

Boeckholt was hij de enige tegenstemmer, terwijl de groep-Ter Borch staande hield dat drie 

van de vijf straten, in totaal maar liefst 18 personen, tegen waren geweest. 

Beide reacties bevatten nog andere onduidelijkheden. Zo laat Van Boeckholt twijfel 

bestaan over de vraag of hij bij de beslissende stemming wel aanwezig was, terwijl de groep-

Ter Borch alleen verklaart dat drie van de acht straten bij nader inzien de stad liever hadden 

willen verdedigen, wat niet hoeft te betekenen dat zij op het beslissende moment daadwerkelijk 

tegen stemden. Hoe dan ook laten beide pamfletten twijfel bestaan over de vraag of de 

zogenaamde opposanten echt tegen stemden of dat de betrokkenen pas achteraf protesteerden, 

omdat het politiek gezien beter uitkwam. 

Voor Van Boeckholt kan een aannemelijke reden voor zijn gewijzigde opstelling zijn 

geweest dat hij de koffers terug wilde hebben die hij naar Holland had verzonden en die daar 

inbeslaggenomen waren, zoals hij in zijn open brief zelf suggereert. Voor de groep-Ter Borch 

kan een aannemelijke reden zijn geweest dat zij na jarenlange vergeefse oppositie tegen de 

Nilants een wisseling van de wacht nastreefde en het gewestelijke debat aangreep om het 

stadsbestuur publiekelijk in diskrediet te brengen. Hoe dan ook kwam het de lokale opponenten 

kennelijk beter uit om in het vage te laten of zij echt tegen de capitulatie hadden gestemd of dat 

zij zich alleen met terugwerkende kracht tot tegenstander verklaarden. 

Liever dan het Waerachtich Verhael van het stadsbestuur bestrijden, wilden de 

tegenstanders van het Deventer stadsbestuur ‘waerachtelijck vertoonen, het voornaamste, ’t 

welck sich in, voor en na de belegeringe heeft toegedragen, gelijck alle Burgers eendrachtig 

verklaren en bekennen sullen’, zoals het in een van de pamfletten heet.713 In dit frame wordt de 

valse waarheid van het stadsbestuur tegenover de echte waarheid van de burgers geplaatst. Het 

beroep op het oordeel van de burgerij is in deze redenering een legitimatie om de bewijsvoering 

van het stadsbestuur verder te negeren en met de beschuldiging van landverraad voor de dag te 

komen. Daarmee veranderde het publieke debat van een discussie over de militair-strategische 

toedracht in een reputatiestrijd op basis van een vooraf gekozen vijand: de landverrader. 

 

Het zedelijke argument 

De beschuldiging van landverraad moest binnen het gekozen frame nog wel aannemelijk 

worden gemaakt met geloofwaardige voorbeelden en argumenten, liefst uit de gang van zaken 

voor, tijdens of na het beleg. Een van deze voorbeelden is het bezoek dat de heren Schade en 

Gockinga in mei 1672 aan Overijssel en Gelderland brachten. 

                                                      
712 Missive (7) van de Heer Arnold van Boeckholt 1673; Copye (13) van een Missive uyt de Stadt Deventer 1673. 
713 Den Gevluchten Uyl 1672, B2 verso 



244 

 

Beide heren kwamen in de hoedanigheid van gedeputeerden te velde namens de Staten-

Generaal naar Gelderland en Overijsel met de bedoeling om de vestingwerken van de steden te 

inspecteren. Bij die gelegenheid zou de Deventer stadssecretaris Joan Strockel volgens zijn 

tegenstanders, tijdens een wandeling met de gedeputeerde Schade op de wallen in Zutphen, 

hebben opgemerkt dat Deventer zich maar beter weer bij het Duitse Rijk kon aansluiten, 

aangezien de stad van haar lidmaatschap van de Verenigde Nederlanden nooit enig voordeel 

had gehad. 

De pamfletschrijvers van de Zwolse partij voerden het gesprek tussen Strockel en Schade 

negen maanden later aan als een argument voor het standpunt dat de Deventer regenten 

kennelijk al voor het beleg van plan waren geweest om hun stad over te geven.714 Voor deze 

veronderstelling vonden zij naar eigen zeggen steun in de brief die de Duitse keurvorsten aan 

het stadsbestuur van Deventer hadden geschreven, waarin wordt gesproken over ‘sichere 

advisen’ waaruit zou blijken dat ‘in der Stadt reflexion auff das Heyl. Romische Reich gemacht 

werde’. Deze adviezen hadden de keurvorsten tot het besluit gebracht om ‘dese Stadt onder 

redelijcke conditien wederom te brengen aen het Heylige Roomsche Rijck’, zo stond in hun 

brief te lezen.715 

Strockel, de aangevallene, reageerde op deze beschuldiging in zijn pamflet 

Verantwoordinge. Daarin vertelt hij wat er naar zijn mening werkelijk is gebeurd. Hij ontkent 

de ontmoeting niet, maar begint met het corrigeren van een feitelijke onjuistheid: het bewuste 

gesprek had niet in Zutphen plaatsgevonden, zoals de tegenpartij beweerde, maar tijdens het 

bezoek van de beide gedeputeerden aan Deventer. Waarmee hij meteen het punt lijkt te willen 

maken dat de tegenpartij wel de klok heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.716 

Wat betreft plaats en datum van het bedoelde gesprek zal deze weerlegging gemakkelijk te 

controleren zijn geweest, zodat Strockels verweer op dit punt overtuigend klinkt. 

Ook wat betreft de inhoud van het gesprek lagen de zaken anders dan de tegenpartij 

voorstelde, zo vervolgt Strockel zijn verdediging. Hij had de gewraakte woorden inderdaad 

gezegd, aldus zijn verweer, maar wat hij de gedeputeerde duidelijk had willen maken, was dat 

Deventer, sinds de stad deel uitmaakte van de Unie, veel meer geld kwijt was aan de 

stadsverdediging dan vroeger, toen Deventer nog een ‘Rijcksstadt’ was ‘van kleyne ronde en 

geen kostbare fortificatien’ voorzien, en dat het voor Deventer en haar burgers moeilijk was 

‘haer wytlustige fortificatien te moeten maecken op haer eygen kosten’.717 

Daarmee had hij naar eigen zeggen geen andere bedoeling gehad ‘dan om Welgem. Heer 

tot het geven van subsidie-penningen te persuaderen: sonder directelijck of indirectelijck (…) 

te mentioneren, om sich van de unie te separeren, ick geswijge wat anders’. Gelukkig had de 

gedeputeerde tijdens de wandeling met eigen ogen kunnen zien, zo stelde hij tevreden vast, ‘hoe 

dat de yverige en getrouwe burgerye sonder beloning de buytenwercken (…) repareerden en 

vernieuwden’. 

Als de burgers hadden gehoord wat hij tegen de gedeputeerde had gezegd, aldus Strockel, 

zou niemand de laster geloven die over hem werd rondverteld. ‘Dit moet en sal de heer Schade 

ook alsoo betuygen’, aldus Strockel. Het verhaal dat ‘in der Stadt reflexion auff das Heyl. 

                                                      
714 Het gesprek wordt gemeld in Copye van een Missive uyt de Stadt Deventer 1673. A3 recto. 
715 De brieven die tussen de bisschoppen van Munster en Keulen en het stadsbestuur van Deventer zijn gewisseld, zijn als 

bijlagen opgenomen in Fundamenteel Tegen-bericht 1673. 
716 Verantwoordinge van Joan Strockel 1673, 9. 
717 Verantwoordinge van Joan Strockel 1673, 9-11. 
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Romische Reich gemacht werde’, en het besluit om ‘dese Stadt onder redelijcke conditien 

wederom te brengen aen het Heylige Roomsche Rijck’, zoals het in de brief van de keurvorsten 

aan het stadsbestuur stond, had volgens Strockel niets te maken met een in Deventer beraamd 

complot. Deze formulering kwam geheel voor rekening van de keurvorsten. 

Strockel zal zijn lezers waarschijnlijk ook op dit punt wel hebben kunnen overtuigen, maar 

dat laat onverlet dat de tegenpartij bij de keuze van dit argument handig gebruik maakte van 

het feit dat Deventer altijd met de titel van vrije rijksstad had gepronkt, op dezelfde manier 

waarop Holland de Bataafse vrijheid als ontstaansmythe koesterde.718 Deventer is de titel van 

rijksstad blijven gebruiken, ook nadat de Hanze had opgehouden te bestaan, en wel als een 

vroegmoderne vorm van wat men tegenwoordig citymarketing zou noemen.  

Dat wilde destijds zeggen: om in tijden waarin de stedelijke vrijheden werden bedreigd, 

haar geclaimde status als autonome stadsrepubliek te behouden in de staatsverbanden waarvan 

de stad in de loop der tijd deel uitmaakte. Dat de tegenpartij de zogenaamde status van rijksstad 

niet echt serieus nam, bewijst het pamflet Het Ontdecte Desseyn uit 1674 dat ook deel uitmaakt 

van het Overijsselse corpus.719 Hoe dan ook maakte de tegenpartij van deze Deventer 

borstklopperij handig gebruik om het gesprek tussen Strockel en Schade in een kwaad daglicht 

te stellen en Strockel met de rest van het stadsbestuur van verraad te betichten. 

Andere voorbeelden die in het corpus worden aangevoerd om het vermeende verraad te 

bewijzen zijn onder meer: de beschuldiging dat Strockel met zijn schoonvader Hendrik Nilant 

tijdens het bombardement van de stad in de kelder van diens huis een geheime capitulatiebrief 

zou hebben geschreven aan de keurvorst. Of de beschuldiging dat Willem Nilant, een broer van 

Hendrik en ook lid van het stadsbestuur, de schipbrug over de IJssel had laten uitvaren om te 

verhinderen dat het garnizoen een uitval zou doen. Of het verhaal dat gemeensman Gerrit van 

Warmelo, nadat de keurvorst het stadsbestuur had benoemd, zou hebben gezegd: ‘Hadden wy 

geweten dat wy de vrye Keur niet souden gehouden hebben, wy souden de Stadt soo niet hebben 

overgegeven’. 

In alle gevallen gaat het om gebeurtenissen die werkelijk zijn voorgevallen, maar waaraan 

door de oppositie een andere uitleg wordt gegeven. De opzet van de publieke gespreksituatie is 

steeds dezelfde: de Zwolse partij confronteert de tegenpartij met een anonieme beschuldiging, 

waarna de Deventer woordvoerders de beschuldiging met argumenten en onder eigen naam 

weerleggen. Het gebruik van de eigen naam is in deze context te beschouwen als een signaal 

dat de beschuldigde zich in zijn eer en goede naam voelt aangetast en als persoon wil worden 

aangesproken op het waarheidsgehalte van zijn weerwoord. 

De pamfletstrijd na 1672 werd hierdoor van meet af een asymmetrisch gevecht. Voor de 

Zwolse tekstschrijvers waren de anonieme beschuldigingen, waar of niet, pseudo-

bewijsmiddelen om het publiek te overtuigen dat hun vroegere tegenstanders landverraders 

waren, terwijl de Deventer tekstschrijvers zich beijverden om vast te stellen wat er volgens hen 

werkelijk was gebeurd. Door mee te gaan in het frame van de tegenstanders plaatsten de 

Deventer regenten zichzelf in feite in een kansloze positie. In hun waarheidsvinding was op dat 

                                                      
718 De titel van rijksstad dateerde uit de tijd van de Hanze en verwees naar de handelsrelatie van Deventer met het Duitse 

Rijk, niet naar een politiek-staatkundige verhouding. Deventer werd op grond van die titel uitgenodigd voor rijksdagen, maar 

betaalde nooit belastingen in het keizerrijk. Zie ook hoofdstuk 3.1. 
719 Het Ontdecte Desseyn der Witte Regenten 1674, 18-23.  
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moment niemand geïnteresseerd, ook de stadhouder niet, zoals Van Raesfelt ondervond toen 

hij in 1673 verzocht om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in Overijssel. 

Wat de Deventer partij onvoldoende onderkende, was dat door de inval van de buitenlandse 

troepen en de aanstelling van Willem III als stadhouder een nieuwe politieke situatie was 

ontstaan waarin elke overheidspartij haar positie opnieuw moest bepalen. Van belang was niet 

langer wie in het verleden het gelijk aan zijn kant had, maar wie in de nieuwe omstandigheden 

zijn waarheid het best aan de man kon brengen.  

In de pamfletstrijd 1672-1675 was dat zonder twijfel de Zwolse partij, die daarbij slim 

gebruik maakte van het heersende sentiment in Holland. Hoezeer de Deventer partij ook haar 

best deed om zich naar eer en geweten te verdedigen, de beschuldigingen van Zwolse zijde 

waren zo massief en ongericht dat zij onmogelijk allemaal bestreden konden worden, waardoor 

de indruk kon blijven bestaan dat waar rook was, ook vuur moest zijn.720 

 

Het vijandbeeld van de tiran 

Het stereotype van de landverrader had zijn beperking, omdat het aantal voorbeelden waarmee 

dit vijandbeeld aannemelijk kon worden gemaakt, niet groot was. Veel meer dan het gesprek 

van Strockel en de overige hierboven genoemde feiten (het uitvaren van de schipbrug, de 

geheime brief aan de keurvorst, de uitspraak van de Deventer gemeensman Van Warmelo, het 

bewust aansturen op de capitulatie, het oproer onder de burgerij) brachten de Zwolse 

tekstschrijvers niet naar voren. 

Om de tegenstander verder in het nauw te drijven, plaatste de Zwolse partij het vermeende 

verraad van de Deventer regenten in een breder kader door hun gedrag te herdefiniëren als 

bewijs van een verwerpelijke politieke gezindheid. Daarbij maakten zij gebruik van hetzelfde 

frame dat de oranjegezinde regenten in Holland tegen Johan de Witt en zijn Loevesteinse factie 

in stelling hadden gebracht. De Deventer regenten hadden zich volgens dit frame schuldig 

gemaakt aan tirannie, omdat zij Rutger van Haersolte, die een verklaard aanhanger van Oranje 

was, uit het landbestuur hadden geweerd op dezelfde manier als Johan de Witt de prins van 

Oranje buiten het Hollandse landsbestuur had gehouden (analogie-argument). Door zo te 

handelen hadden de Deventer regenten de ondergang van Overijssel veroorzaakt zoals De Witt 

verantwoordelijk was voor de dreigende ondergang van de Republiek. 

Naast het vijandbeeld van de landverrader is het vijandbeeld van de tiran het tweede 

topische concept waarmee de Zwolse tekstschrijvers hun Deventer tegenstanders brandmerken. 

Anders dan in 1668, toen zij in Den Herlevenden Cromwel dit vijandbeeld nog exclusief 

toepasten op Van Raesfelt, gebruiken zij het na 1672 voor alle ‘Personagien die de Provintie 

van Over-Yssel tyrannelijck gegouverneert, ende vervolgchlijck in desen bedroefden staet 

gebracht hadden’. In plaats van als wettige meerderheid wordt de Deventer partij getypeerd als 

een verzameling verachtelijke lieden die met hetzelfde sop overgoten zijn als de tiran.  

Dat nu ook de Deventer partij als geheel als tiranniek wordt aangeduid, betekent dat de 

tiran-toop sleetsheid begint te vertonen; kennelijk ook in de ogen van tijdgenoten, want dat 

Overijssel door een tiran in de persoon van Van Raesfelt werd bestuurd, geloofde ook de 

Hollander niet die in het pamflet t’Samenspraek aan de Overijsselaar vraagt: ‘Konde dat een 

man in soo een Republijcke soo uytrichten, daer de Magistraeten in soo veel Leden bestaen?’ 

                                                      
720 De betreffende Zwolse pamfletten zijn Den Gevluchte Uyl en Het Over-Yssels Uyle-nest. De betreffende Deventer 

pamfletten zijn Lasteraer op het Schavot en Deventersen Waersegger uit 1673, en Historisch Verhael uit 1674. 
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Waarop de Overijsselaar antwoordt: ‘Hier had hij sijn gesellen toe, sulck soort van volck als 

Catilina wel eer gebruycte als hy Romen socht te tyranniseren’.721 

Dat de tiran-toop zijn kracht begint te verliezen, blijkt verder uit het feit dat Van Raesfelt 

niet langer alleen maar als tiran wordt opgevoerd, maar dat zijn tegenstanders ook andere 

vijandbeelden voor hem verzinnen zoals ‘Gourmandeur (van de) presidiale Stoel’, ‘generalen 

Boeren-voerder’, ‘Rasenden Twentschen Duyvel’, ‘Procurator Generael van den gewesen 

Grooten Advocaet’. Talloos is ook de reeks peioratieve soortnamen die de Zwolse 

tekstschrijvers voor de andere leden van de Deventer partij verzinnen, zoals ‘Pluimstrijckers’, 

‘Spions’, ‘Snuffelaars’, ‘Lichtmissen’, ‘Verraders’, ‘Banckerottiers’, ‘Meyneedighen’, 

‘Overspeelders’, ‘Kerck-schenders’, ‘Moordenaars’, ‘Jackhalsen’, ‘Kromstevens’ en 

‘Tuynstaken’.  

Met deze kwalificaties bewijzen de Zwolse tekstschrijvers hoe dan ook dat zij het 

overtuigingsmiddel pathos niet schuwden, maar dat wil niet zeggen dat bovengenoemde 

kwalificaties alleen maar scheldwoorden zijn. Zij verwijzen wel degelijk ook naar ondeugden 

die onverenigbaar werden geacht met het ambt van regent, wanneer de bekleder van dit ambt 

zich als een tiran ging gedragen, wat men daaronder ook wilde verstaan. Dat betekent hoe dan 

ook dat het vijandbeeld van de tiran, dat aan veel van de bovenstaande kwalificaties ten 

grondslag ligt, ook in de tweede helft van de zeventiende eeuw kennelijk nog altijd als 

uitgangspunt kon worden gebruikt in een argumentatieve bewijsvoering, zeker wanneer dit 

vijandbeeld met andere retorische overtuigingsmiddelen aannemelijk werd gemaakt. 

In relatie tot dit vijandbeeld verwees ik naar de drogreden die de Zwolse tekstschrijvers als 

enthymeem gebruikten om aannemelijk te maken dat de Overijsselse partijstrijd een afgeleide 

was van de strijd tussen prinsgezinden en staatsgezinden in Holland. In het najaar van 1672 

bouwden zij dit vijandbeeld met voorbeelden verder uit. In wezen gaat het hierbij om een 

inductieve bewijsvoering waarbij een vooraf ingenomen standpunt (Van Raesfelt is een tiran) 

met voorbeelden aannemelijk wordt gemaakt. De voorbeelden komen deze keer niet uit de 

klassieke oudheid of uit retro-akten, zoals in eerste regeringscrisis nog het geval was, maar uit 

de eerder verschenen pamfletten. 

 

 

Het Zwolse frame nader bekeken 

Het pamflet waarin het militair-technische debat door de Zwolse partij wordt gekaapt en 

omgezet in een politiek-staatkundig debat, is Den gevluchten Uyl. Het verscheen niet lang na 

het Waerachtich Verhael van het Deventer stadsbestuur waarin de nadruk nog geheel ligt op 

het wangedrag van het garnizoen. De verklaring van de Deventer magistraat wordt in Den 

gevluchten Uyl afgedaan als een poging om de ware toedracht van de capitulatie te verdoezelen. 

De schrijver weet wel beter: de ondergang van Overijssel is volgens hem ‘alleenelijck 

gecauseert door het subite, onverwachte, en buyten noyt overgeven der stadt Deventer’.722 

 Deventer is volgens hem niet toevallig ook de stad waarin Van Raesfelt, de gevluchte 

voorzitter van de landsregering ‘sijn meeste en grootste supporters, geswoorene favoriten en 

verknochte slaven’ had. Waarmee hij de tiran-toop (‘verknochte slaven’) op geraffineerde wijze 

verbindt met de verrader-toop (‘gevluchten Uyl’).  Al op het titelblad maakt de schrijver zijn 

                                                      
721 t’Samenspraek 1673, A2 recto. 
722 Den gevluchten Uyl 1672, B2 verso. 
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bedoeling op niet mis te verstane wijze duidelijk in de keuze van zijn metaforen: de 

kwalificaties ‘Gevluchten Uyl’ alias de ‘Rasenden Twentschen Duyvel’ alias de ‘overgebleven 

Procurator Generael van de gewesen Grooten Advocaet Den Witten Duyvel’ introduceren het 

gekozen vijandbeeld in een notedop. Samen met hun aanhangers zijn Van Raesfelt en De Witt 

de ‘Personagien die de Provintie van Over-Yssel tyrannelijck gegouverneert, en vervolglijck in 

desen bedroefden staet gebracht hebben’. 

Het op de titelpagina vermelde citaat van Vergilius stelt de lezer een hele waslijst van 

wandaden in het vooruitzicht. In vertaling luidt het: al had ik honderd tongen in honderd 

monden en een stem van ijzer, dan nog zou ik alle wandaden niet kunnen opsommen.723 Het 

impressum is de vrolijke noot op de titelpagina, maar staat ook in dienst van de aanval op de 

Deventer partij. Als plaats van uitgave wordt plagenderwijs Delden genoemd, de woonplaats 

van Van Raesfelt. De drukker heet ‘Krucken Steven’ en de opdrachtgever ‘Ian Streckel’. De 

drukkersnaam verwijst naar de (mank lopende) edelman Steven van Rhemen, lid van de 

Deventer partij, en de naam van de opdrachtgever is een verbastering van Joan Streckel, de 

Deventer stadssecretaris.724 

Het pamflet begint met een exordium dat de lezer met enkele kernachtige topen stapsgewijs 

naar het hoofdonderwerp navigeert. De eerste stap is de toop dat de oorlog een straf van God 

is: de inwoners van de Republiek hebben zich te veel gehecht aan hun materiële welvaart en 

zich van God afgekeerd. Het is een opinie die destijds op vele kansels werd verkondigd en paste 

in het calvinistisch wereldbeeld waarin de Republiek werd voorgesteld als het tweede Israël, 

Gods uitverkoren land. De toop wordt afgerond met de aan Jeremias ontleende exclamatio: 

‘Onse Kroone is afgevallen, maer wee ons dat wy soo gesondigt hebben.’725 

De tweede stap in de redenering is de constatering dat veel regenten in dit 

betreurenswaardige tijdsgewricht door angst en verwarring zijn verblind, zozeer zelfs dat velen 

‘die sich Vaders roemden te wesen, geworden sijn verraders des Vaderlants, vertreders van so 

duyre gekochte Vryheyt, Rechten en Privilegien’.726 Waarmee de schrijver de tweede toop 

introduceert: de aloude vrijheid die de voorouders met hun bloed bevochten hebben en die hun 

kinderen als een kostbaar erfgoed moeten koesteren en doorgeven. Ook de tweede toop wordt 

afgerond met een exclamatio. De gedachte dat de regenten deze gouden vrijheid hebben 

ingeruild voor het goudgeld van de Franse koning, brengt de schrijver tot uitroep: ‘O gulde 

Vryheyt, noyt genoeg gepresen, hoe sal de posteriteyt sich over u beklagen, en ons vervloeken! 

Och lacy, hoe hebben de Louisen u verjaegt.’727 

Nadat hij de geesten op deze manier rijp heeft gemaakt, stelt de woordvoerder het vizier 

op scherp en neemt hij de regenten op de korrel die zich schuldig hebben gemaakt aan verraad 

en tirannie, niet alleen Johan de Witt alias ’den Witten Duyvel’ alias ‘Gewittenden Wandt’, 

maar ook ‘eenige Complicen, Creaturen, en Executeurs’, meer in het bijzonder ‘dien Over-

Ysselschen Cromwel, dien furieusen of Rasenden Duyvel, dien Drost van Twenthe Adolph 

Henrik van Raasvelt, meyne ick, daerom in Hollandt genaemt Procurator Generael van den 

                                                      
723 Het letterlijke citaat, afkomstig uit de Aeneis van Vergilius, luidt: ‘Non mihi si linguae centum sint oraque centum, ferrea 

vox, omnis scelerum comprendere formas, omnia poenarum percurrere nomina possim.’ 
724 Onduidelijk is wat de woordgrap in de hernoeming Streckel is. 
725 Den gevluchten Uyl 1672, A2 recto. 
726 Den gevluchten Uyl 1672, A2 recto. 
727Den gevluchten Uyl 1672, A2 recto. ‘Louisen’ is de verkorte vorm van Louis d’or, de benaming voor vroegere Franse 

gouden munten, genoemd naar koningen met de naam Louis onder wier bewind zij geslagen werden. 



249 

 

gewesen Grooten Advocaat’.728 Daarna formuleert hij zijn kernboodschap: ‘Dese (Van 

Raesfelt, JH) seg ik, met sijne Jackhalsen, Kromstevens, Tuynstaken en servile Gesellen, is de 

eenigste oorsaeck van de totale ruine, en ’t verlies van de Provintie van Over-Yssel.’729 

Na deze inleidende beschieting kondigt de woordvoerder aan dat hij van plan is om zijn 

standpunt ‘ad oculum te demonstreren’, waarna een waslijst volgt van allerhande feiten en 

gebeurtenissen uit de Overijsselse partijstrijd die moeten aantonen hoezeer de Deventer 

regenten de Zwolse partij en de prins van Oranje hebben tegengewerkt. De opsomming heeft 

het karakter van een zwartboek waarin allerhande beschuldigingen buiten enige context als 

feiten worden gepresenteerd. Aldus ontstaat een paradigmatische bewijsvoering waarin vooral 

de veelheid van voorbeelden de lezer moet overtuigen. 

In feite bevestigt de schrijver deze strategie zelf, wanneer hij zijn opsomming halverwege 

onderbreekt met de opmerking dat hij aan één dag nog niet genoeg heeft om alle 

‘Machiavellistische streken’ van Van Raesfelt en zijn consorten op te schrijven, maar dat hij 

daarvan zal afzien om het geduld van de lezer niet op de proef te stellen.730 Daarmee past hij 

een dubbele retorische truc toe: enerzijds toont hij zich welwillend jegens zijn publiek met de 

mededeling dat hij al deze voorbeelden niet gaat noemen (praeteritio), tegelijkertijd suggereert 

hij dat dat ook niet nodig is, omdat iedereen toch al weet wie de schuldige is (apodixis). 

Na vervolgens een tweede lijst van klachten en beschuldigingen te hebben opgesomd, richt 

de woordvoerder zich aan het einde van zijn betoog rechtstreeks tot het publiek met het 

uitspreken van de hoop ‘dat uyt desen allen, den onpartijdigen Leser, meer als ten genoege zy 

gebleken, dat gelyk voor gesegt de eenigste oorsaek van de ruine en ’t verlies der Provintie van 

Over-Yssel zy geweest, den meergemelte rasenden Duyvel, ofte Procurator Generael van den 

gewesen Grooten Advocaet den Witten Duyvel, neffens sijne eygen Complicen, en verkochte 

Cabale, die eenigen tijt herwaerts de meester in de gemelte Provintie hebben gespeelt’.731 

Na deze passage, vrijwel letterlijk overeenkomend met het begin van zijn pamflet, besluit 

hij met het uitspreken van de verwachting dat ‘d’oude Vryheyt, Rechten en Privilegien’ door 

de prins van Oranje zullen worden hersteld. Waarmee hij opnieuw terugverwijst naar het begin 

van zijn deductie, waar hij de Deventer regenten voorstelde als ‘verraders des Vaderlants, 

vertreders van so duyre gekochte Vryheyt, Rechten en Privilegien’, en de prins van Oranje als 

redder van het vaderland en hoeder van de rechten en vrijheden van de burgers. Kortom, een 

pleidooi voor een stadhouderlijke regering. Vandaar tot besluit: ‘Vive, vive le Prince d’Orange.’ 

 

Het gevoelsargument 

Het gebruik van gevoelsversterkende taalmiddelen en argumenten bereikt in het najaar van 

1672 en in 1673 zijn hoogtepunt in het debat tussen de Zwolse en Deventer partij en in de 

daarvan afgeleide lokale opiniestrijd tussen de Nilant-groep en de Ter Borch-groep in Deventer. 

Aangezien er als gevolg van de bezetting geen politieke kwesties meer te bespreken zijn zoals 

                                                      
728 ‘Gewittenden Wandt’ is een beeldspraak die is ontleend aan Handelingen 23:3. Paulus wordt voor het Sanhedrin gedaagd, 

nadat hij in Jerusalem is teruggekeerd om van zijn bekering te getuigen. Wanneer hij verklaart dat hij een zuiver geweten 

heeft, beveelt de hogepriester Ananias om hem te slaan, waarna Paulus zegt: ‘God zal u slaan, gij gewitte wand! Zit gij daar 

om mij te oordelen naar de wet en beveelt gij tegen de wet dat men mij slaan zal?’ In de context betekent het: huichelaar. 
729 Den gevluchten Uyl 1672, A2 recto. 
730 Den gevluchten Uyl 1672, A4 recto. 
731 Den gevluchten Uyl 1672, B4 verso. 
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eertijds, richten de tekstschrijvers van de strijdende partijen zich vooral op het ruïneren van 

elkaars reputaties. 

Het op de man spelen (ethos) met gevoelsargumenten (pathos) komt in veel pamfletten 

voor, ook in de publieke debatten voor 1672, maar wel in wisselende gradaties. Zolang het 

publieke debat gaat over de wederzijdse politieke daden, blijven de persoonsgerichte aanvallen 

in het algemeen beperkt tot de ambtgebonden deugden waarover een regent geacht wordt te 

beschikken: trouw aan de belangen van zijn corporatie (fides), rechtvaardigheid in zijn oordeel 

over het gedrag van anderen (justitia), moed en kracht om zijn ambt uit te oefenen, ook in 

moeilijke tijden (fortitudo), en controle over de eigen gevoelens (temperantia). 

Het wegvallen van het vertrouwde politieke kader en de versplintering van de publieke 

gesprekssituatie maken na 1672 de weg vrij voor een extreme personalisering en 

emotionalisering van de publieke opiniestrijd. Niet langer zijn alleen de partijcollectieven het 

doelwit van kritiek, maar ook de leden van deze partijen als persoon. Naast hun ambtgebonden 

ondeugden komen nu steeds vaker ook hun zedelijke ondeugden in het vizier, uitgedrukt in 

termen van de zeven hoofdzonden: ijdelheid, hebzucht, wellust, afgunst, vraatzucht, 

wraakzucht en luiheid. Behalve de laatste worden zij allemaal genoemd. 

Gevolg van deze emotionalisering en personalisering van het publieke debat is een 

verheviging van de wraakzucht als motief om in de publiciteit te treden. Er lijkt in deze periode 

geen maat te staan op het oproepen van haatgevoelens bij het publiek. In Den gevluchten Uyl 

leidt dat zelfs tot de oproep van de Zwolse partij aan de burgerij van Amsterdam om Van 

Raesfelt te vermoorden naar het voorbeeld van de gebroeders De Witt. Door de tegenstanders 

af te schilderen als een groep door passies, driften en ondeugden gedreven wezens, beogen zij 

hun tegenstanders te demoniseren en hun het leven als regent onmogelijk te maken. 

Het gevolg van deze paradigmaverandering is een toenemende trivialisering van het 

publieke debat waarin allerhande platitudes en banaliteiten de boventoon gaan voeren. Gedrag, 

levenswandel, uiterlijk, afkomst, kortom alles wat afbreuk kan doen aan de reputatie van de 

tegenstander, lijkt bruikbaar. Hoewel beide partijen zich daaraan bezondigen, gaat de Zwolse 

partij het verst. 

 

De metafoor van het roversnest 

Anders dan in Den gevluchten Uyl, waarin de zedelijke vijandbeelden van de landverrader en 

de tiran de basis van de argumentatie vormen, is in Het Over-Yssels Uyle-nest het literaire 

vijandbeeld van de uil de stuwende kracht achter de persoonlijke aanval. Dat wil zeggen: niet 

de uil als symbool van wijsheid maar als roofdier dat rondspookt in de nacht, en als brenger van 

onheil, zoals de lezer al meteen op de titelpagina krijgt ingeprent. 

Het impressum en het daarbij afgedrukte citaat uit Ovidius’ Metamorfoses versterken de 

omineuze sfeer die door de titel van het pamflet wordt opgeroepen. Het pamflet is uitgegeven 

in ‘Nyctopoli’, de stad van de nacht, door een zekere ‘Tatolf Raas-uyl’. Tatolf, een 

middelnederlands woord voor ‘sukkel’, is een niet te missen verwijzing naar de voornaam 

Adolf, terwijl Raas-uyl verwijst naar de achternaam Van Raesfelt en het schrikaanjagende 

gehuil van de uil. Het citaat (Tristia mille locis stygius dedit omina bubo) completeert het beeld: 

de uil van de Styx geeft op duizend plaatsen droevige voortekenen. 

Het Over-Yssels Uyle-nest wordt gepresenteerd als een vervolg op Den gevluchten Uyl 

waaraan de schrijver graag enige achtergrondinformatie (‘eenige verdiepsels’) zegt te willen 
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toevoegen.732 Deze achtergrondinformatie zal niet alleen gaan over Van Raesfelt, maar ook 

over zijn Deventer partij, of zoals de schrijver het uitdrukt, ‘al die Rasende Eygenhoorige Witte 

Gebroetsels’ die zich in het Overijsselse uilennest ophouden, een omschrijving waarin 

‘Rasende’ opnieuw verwijst naar Van Raesfelt, en ‘Witte’ naar De Witt.  

De inhoud van het pamflet wordt in de ondertitel omschreven als een ‘Hogers Vertoog van 

de Uylachtige dominatie in Over-Yssel’. Het gebruik van het woord ‘Hogers’ verbindt de 

ondertitel met de Deventer partij, te weten met de Deventer burgemeester Goswijn Hogers, 

voorheen hoogleraar retorica aan het Atheneum Illustre in die stad en daarna gekozen in het 

stadsbestuur en namens Deventer afgevaardigde bij de Staten-Generaal. Een loopbaanwissel 

die de tekstschrijver verdacht vindt, ‘want wie sou so geck wesen, dat hy om simpel 

Borgermeester te sijn, sulck een honorabel Professoraetschap sou quiteren?’733   

Was de uil in Den gevluchten Uyl nog een vijandbeeld naast vele andere, in Het Over-

Yssels Uyle-nest domineert hij de beeldvorming volledig en wordt hij niet alleen gebruikt om 

Van Raesfelt te demoniseren maar zijn hele Deventer partij. Al meteen in de aanhef van de tekst 

wordt de metafoor van de uil opgezet en uitgewerkt. Oude vrouwen zeggen dat uilengehuil de 

voorbode van onheil is, zo begint de woordvoerder zijn betoog, en als men ziet wat Overijssel 

sinds 1654 is overkomen, hebben zij volgens hem absoluut gelijk. Dat waren inderdaad de 

‘quade voortekenen van het Ons overkomene quaet, dat wy soo smertelijck gevoelen’. 

Alleen jammer, aldus de woordvoerder, dat ‘aller Uylen Patroon of dien vermeynden Vader 

des Vaderlands’ op de vlucht is geslagen, want daardoor zijn de achtergeblevenen ‘als Steen-

uylen’ verhard in hun hoop dat ‘den Uyl weder op de Kruck of op den Presidents-Stoel sal 

geraken’. Maar, ‘Uylachtigh gebroet’, houdt hij de bedroefde achterblijvers voor, ‘ghy sult 

solaes vinden’. Behalve, voegt hij er spottend aan toe, wanneer een andere vogel (lees de prins 

van Oranje) sneller terugkeert dan de gevluchte uil en ‘dees Uylen in hare eygen nesten en 

donkere holen drijft, om daer voor haer Staet, Baet, Hoer, Snoer, Kuyp, Suyp en andere 

pekelsonden penitentie te doen’.734 

Met deze introductie legt de schrijver meteen zijn kaarten op tafel: hij zal geen middel 

onbenut laten om zijn tegenstanders bij het publiek gehaat te maken en hun reputatie te ruïneren. 

Waar hij in Den Gevluchten Uyl, na een eveneens pathetische inleiding, nog aankondigt dat hij 

met voorbeelden wil bewijzen dat de tegenpartij de schuld is van de ondergang van Overijssel, 

opent hij in Het Over-Yssels Uyle-nest meteen de aanval op de personen van de tegenpartij. 

Voortbordurend op de metafoor van de uil, betoogt hij dat zich in Deventer een compleet nest 

van uilensoorten bevinden. Hij noemt er een aantal op, met namen die allemaal verwijzen naar 

leden van de Deventer partij. 

Zo onderscheidt hij ‘Schaeps-uylen, gekamuysde Kerk-uylen, steyloorde Eigen Nie Brink-

uylen, Gansebekte scheele Uylen, Hogerdans-uylen, Brugge-uylen, Kelder-uylen’. Soortnamen 

                                                      
732 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A2 recto. 
733 Den gevluchten Uyl 1672, A4 verso.  
734 Letterlijke tekst: ‘De oude Wyven plachten te beuselen dat het geschreeu van Uylen een voorbode van aenstaende 

ongeluck voor een huys of huysgesin was: Men soude hier in gelove geven, als men overdenckt het lang en ysselijck 

geschreeuw van de Uylen, en hun eygen gebroetsel, zedert den jare 1654 tot nu toe; quade voortekenen van het Ons 

overkomene quaet dat wy so smertelyck voelen: jammerlijck noch boven dien dat aller Uylen Patroon, of dien vermeynden 

Vader des Vaderlants, de andere Uylen door de vlucht heeft verlaten: Zijnde die hintergelatene Uylen, als Steen-uylen nog 

verhart, levende op hope, dat den Uyl weder op de Kruck of op den Presidents-Stoel sal geraken; O Uylachtigh gebroet troost 

u selven hier mede, ghy sult solaes vinden; so niet een gauwer vogel uwe hope beneemt, en dees Uylen in hare eygen nesten 

en donkere holen drijft, om daer voor haer Staet, Baet, Hoer, Snoer, Kuyp, Suyp en andere pekelsonden penitentie te doen.’ 

Zie: Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A2 recto. 
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die verwijzen naar respectievelijk Reinier Schaep (waarnemend drost van Salland), Steven van 

Rhemen (tresorier-generaal van Overijssel), Hendrik Nilant (burgemeester van Deventer), 

Reinier van Gansneb-Tengnagel bijgenaamd de Schele (burgemeester van Kampen), Willem 

Nilant (burgemeester van Deventer) en Johan Strockel (secretaris van Deventer).735 

Bij de verdere uitwerking van de metafoor passen de Zwolse tekstschrijvers dezelfde 

methode toe als eerder in Den Herlevenden Cromwel: van een dier, in dit geval de uil, wordt 

een kenmerkende eigenschap gekozen die vervolgens wordt overgedragen op de persoon die 

met het dier wordt vergeleken. De uil die de Zwolse tekstschrijvers opvoeren, staat bekend om 

zijn roofzucht. Zoals de uil in de nacht op zoek gaat naar voedsel, zo geven Van Raesfelt en 

zijn vrienden zich ’s nachts over aan ‘kuypen, suypen en vreten’, luidt de vergelijking. 

Van Raesfelt legt op deze strooptochten allerhande ‘vreemde en tastelijke visiten’ af. Hij 

kan ‘niet een Burgemeester of Meensman sijn Vrouw’ met rust laten ‘als ’t hem in den uylskop 

schiet’. Zoals ‘de molenaar van Winshem’ de vrouw van waarnemend drost Reinier Schaep ook 

niet met rust kan laten en ‘sijn hoorn in Madame sacket’ als haar man met Van Raesfelt op stap 

is, laat de schrijver erop volgen. Dat inspireert hem tot het volgende rijm: 

 

So de Jonckers haer Wijven niet beter bewaren, 

Dan stuirtse by de Meulenaers, die sullen ’t wel klaren, 

En sy mogen allegaer wel huysen met torens setten, 

Maer de Meulenaers sullen haer hoorens setten.736 

 

Van ‘hippel uyltjen’ Ripperda, een ander lid van de Twentse ridderschap, wordt verteld dat 

‘sijnen wijnen de pijc soo dicke jagen, dat sij van meeuwis noch teeuwis weten’. Als Ripperda 

voorkomend wil zijn, weet de schrijver te melden, kust hij de handen van een vrouw, ‘altoos 

complimenterende van sijn affectie voor haer, en ’t gemene beste, ondertusschen haer 

penetrerende’. 

Ook de uiterlijke kenmerken van de uil worden gebruikt om de leden van de Deventer partij 

te demoniseren. Zo wordt de uil getypeerd als een ‘statigen vogel’ die zijn ogen weet ‘te draeyen 

en bewegen soo hy wil’. Sommigen beweren ‘dat oogen open spalcken een vaste getuyge van 

onbeschaemtheyt is’, aldus de woordvoerder. Niemand kan dat volgens hem beter nabootsen 

dan Van Raesfelts ‘naturellen Kelder-uyl secrete Kelder-Secretaris Jan Strockel en desselfs 

Swager den vlegelachtigen Willem Nylant Bruggemeister der stadt Deventer, in dewelcke te 

samen de onbeschaemtheyt resideert’.737 

In het voetenwerk van de uil ziet de Zwolse tekstschrijver duidelijke overeenkomsten met 

dat van Van Raesfelt, want ‘sijn koussen hangen hem so om de beenen als een Twentschen 

Boer, alsoo oock sijn dagelijcks habijt; sich imaginerende dat slordigheyt heyligheyt is.’ 

                                                      
735 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A2 recto. Van Rhemen wordt een ‘gekamuysde Kerck-uyl’ genoemd vanwege zijn platte 

neus en omdat hij op de kerkzolder de dochter van de koster zou hebben verleid. ‘Steyloorde Eigen Nie Brink-uylen’ bevat 

diverse connotaties: Hendrik Nilant woonde op de Brink in Deventer, ‘steyloorde’ bevat een verwijzing naar zijn kennelijk 

opvallende oren, ‘Nie’ verwijst naar ‘Nilant’ en ‘eigen’verwijst naar het verhaal dat de Nilants vroeger onderhorige waren 

van een Westfaalse edelman. ‘Brugge-uylen’ verwijst naar een beschuldiging die tegen Willem Nilant werd ingebracht: hij 

zou tijdens het beleg van Deventer de schipbrug over de IJssel hebben laten uitvaren om een uitval vanuit de stad naar de 

vijand aan de overzijde van de IJssel te voorkomen. ‘Kelder-uylen’ verwijst naar het gerucht dat Johan Strockel samen met 

zijn schoonvader Hendrik Nilant tijdens het beleg van Deventer in een kelder een geheime brief zou hebben geschreven aan 

de bisschop van Munster. 
736 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A3 recto. 
737 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A3 verso. 
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Wanneer Van Raesfelt naar de vergadering van het landsbestuur gaat, is hij ‘omswermt met sijn 

andere Uylen, die hem convoyeerden, alhoewel hy sommige naulijks wilde aensien, so statigh 

was hij dan als Jan Pelsers kat’.738 

Andere leden van de Deventer partij worden evenmin ontzien. Zoals Steven van Rhemen 

die door Van Raesfelt tot ‘redresseur van de financien’ en ‘labesaceur van sijn eygent’ werd 

aangesteld. Hij is de man ‘die de Droes van Twenthe wilde promoveren tot kosten van de 

Gemeente, in recompens van sijn getrouwe diensten omtrent hoeren en snoeren gedaen, als zijn 

Devalachtige gangh en neus konnen attesteren’. Want net als Socrates had Van Rhemen een 

platte neus, maar die had hij niet van nature, zoals Socrates, maar door ‘het te veel forceren der 

nature met soet Liefjens’. Zijn aanstelling als thesaurier van Overijssel kreeg hij ‘om so weder 

als Finanier uyt de Provintiale kasse te trecken ’t geen hy met die sletvincken heeft 

doorgebracht’.739 

Van Rhemen is ook de man ‘die in sijn zoet liefjen Juffer Geertjen een jongh Kerck-uyltjen 

op ’t Choor timmerde’, aldus de Zwolse woordvoerder. ‘Zijn dit geen fraye Uylen’, roept hij 

spottend uit, ‘die Godes huys en politie bevuylen en daerom dees ons overkomen straffe moeten 

dragen?’ Zo worden verschillende leden van de Deventer partij geknipt en geschoren. Van ‘dien 

Lunaticquen Claes Fockink Secretaris’ tot ‘dien Scheefneck Secretaris Tichler’, van ‘dat Meste-

Vercken Biber den Tweeden Februarius’ tot ‘Falsaris Apotheker Gelink’, van ‘het draey en 

snap-uyltje Tol’ tot de ‘scheele Joncker Renard Tengnagel gent: Uyle-beckje’. 

Wanneer de Zwolse woordvoerder een ruim overzicht heeft gegeven van de ‘Staet, Baet, 

Hoer, Snoer, Kuyp, Suyp en andere pekelsonden’ van zijn tegenstanders, besluit hij zijn portret 

van de Deventer partij met een kort historisch overzicht van hun politieke zonden. In twintig 

punten vat hij samen wat hij eerder in Den gevluchten Uyl uitvoeriger heeft behandeld. Daarna 

sluit hij af met dezelfde exclamatie van de profeet Jeremias die hij in de aanhef van Den 

gevluchten Uyl citeerde: ‘Onse krone is afgevallen, maer wee ons dat wy soo gesondicht 

hebben’. Waarna eindigt met het uitspreken van de hoop dat ‘ons erfdeel van dees bose 

Vreemdelingen, en Uylen sal werden gesuyvert.’740 

 

De machteloze woede van Deventer 

Verontwaardiging en woede zijn de overheersende emoties waaraan de tekstschrijvers van de 

Deventer partij uiting geven, wanneer zij eind 1672 worden geconfronteerd met de 

‘onbeschaemde, opgeraepte, verdichte, vuijle, onwaere lasteringen, bij pasquillanten 

uitgespogen om haer selfs off de haere van de gepasseerde onverantwoordelickheden in 

Overijssel te verschonen’, zoals Van Raesfelt het formuleerde toen hij stadhouder Willem III 

in een verzoekschrift vroeg om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in Overijssel. 

Het dilemma waarmee de Deventer regenten na het verschijnen van Den Gevluchten Uyl 

en Het Over-Yssels Uyle-nest worden geconfronteerd, is: reageren of doodzwijgen. Dat 

dilemma wordt door niemand beter onder woorden gebracht dan door Van Raesfelt, en wel in 

zijn Summaire Apologicque Deductie, waarin hij onder woorden brengt wat ook de leden van 

het Deventer stadsbestuur moeten hebben gedacht toen zij van deze geschriften kennisnamen. 

                                                      
738 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, A3 verso. ‘Zo statig als Jan Pelsers kat’ is een zeventiende-eeuwse zegswijze. 
739 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, B recto. 
740 Het Over-Yssels Uyle-nest 1672, B4 recto. 
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Ongetwijfeld zullen verstandige mensen het belachelijk vinden, begint Van Raesfelt zijn 

tegenpamflet, dat men de moeite neemt om serieus te reageren op dit soort roddels. Deze 

verstandige mensen weten wel dat niets gemakkelijker is dan over iemand laster te verspreiden. 

‘De lasteraren haer naem secreterende of haer selven niet dervende melden’, geven daarmee te 

kennen ‘dat sij geene waerheijt schrijven, dewijl sij die niet derven staende te houden’. Zij 

‘smijten alleen wat drecks aen de want op hoope datter wat aen sall blijven hangen’.741 

Daartegen kan een mens zich volgens hem moeilijk verdedigen, ‘dewijl sijne onschult off 

negatie niet wel is te bewijsen, gelijck als iemant voor een schelm off hoere, achter rugge, 

sonder te weten van wien, wort gescholden, die kan het contrarie, off negative qualick bewijsen, 

en darom nae de rechten, zeden en gebruijck moet de schelder bewijsen off gestrafft worden’. 

Maar omdat geen lasteraar dat wil of doet, moet men als gelasterde zelf iets ondernemen, omdat 

‘andersints een leugenaer en deugeniet de beste mensch conde verdacht maecken’, aldus Van 

Raesfelt. 

Dat aan een dergelijke verdediging risico’s kleven, is hij zich terdege bewust. Niet alleen 

omdat de beschuldigde ‘tot onschuldiginge van sich selffs moet roemende spreken’, hetgeen 

‘quade gratie’ opwekt, maar ook omdat hij in dat geval ook andere kwesties zal moeten 

aanroeren die beter ongenoemd kunnen blijven, en personen moet beschuldigen ‘die men niet 

weten kan off aen de pasquillen vast sijn, en vervolgents offmen die daeromtrent verongelijckt 

off niet’. Maar omdat niemand in Holland van de situatie in Overijssel op de hoogte is en weet 

welke rol hij en zijn partij hebben gespeeld, kan en wil hij niet zwijgen. 

De door Van Raesfelt verwoorde emoties vonden aan Deventer zijde op twee manieren een 

uitweg naar het publiek. Deels gingen de Deventer tekstschrijvers mee in het frame van de 

tegenpartij en probeerden zij deze beschuldigingen met redelijke argumenten te bestrijden in 

pamfletten die zij met hun eigen naam ondertekenden. Ook Van Raesfelt deed dat in zijn 

Summaire Apologicque Deductie, al zag hij om onbekende redenen van publicatie af. Daarnaast 

gingen de aangevallen regenten, meer in het bijzonder de Nilant-partij, ook zelf over tot het 

publiceren van anonieme pamfletten, ondanks de kritiek die men op de anonieme 

lastercampagne van de tegenstander had. 

Dat leidde tot de publicatie van Lasteraer op ’t Schavot, waarin de Nilants hun 

tegenstanders laken vanwege hun lafhartig gedrag tijdens het beleg van Deventer, van de 

Deventersen Waersegger, waarin zij de Ter Borch-partij de maat nemen, en van Historisch 

Verhael van ’t Geslachte, Leven ende Bedrijf van Hendrick ter Borch, waarin het doopceel 

wordt gelicht van de leider van de Deventer oppositiepartij. Alle genoemde pamfletten, zowel 

de ondertekende als de anonieme, zijn eerder in dit hoofdstuk al aan de orde gekomen, zodat 

zij hier verder onbesproken kunnen blijven. 

Als het gaat om het gebruik van persoonsgerichte en gevoelsverhogende argumentaties en 

taalmiddelen, bedoeld om de tegenstander gehaat te maken bij het publiek, blijven de Deventer 

tekstschrijvers in deze teksten zeker niet achter bij hun Zwolse collega’s. Wat hen van elkaar 

onderscheidt, is dat de Zwolse tekstschrijvers vooral onbewezen kwesties uit de vroegere 

partijstrijd oprakelen om hun tegenstanders verdacht te maken, terwijl de Deventer 

woordvoerders de meeste aandacht besteden aan de gang van zaken tijdens het beleg, en aan de 

manier waarop hun tegenstanders de schuld van de capitulatie op anderen schuiven. 

                                                      
741 Summaire Apologicque Deductie 1673, 1-2 
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Hun gevoelens brengen zij het meest direct tot uiting in Lasteraer op ’t Schavot, en wel op 

een zodanige manier dat de lezer, ondanks de anonimiteit van de schrijver, graag wil geloven 

dat diens woede ongeveinsd is en zijn beschuldigingen op waarheid berusten, ook al zijn ook 

de gerapporteerde feiten banaal. Zo kan ook de schrijver van Lasteraer op ’t Schavot het niet 

laten om allerhande niet ter zake doende details te berde te brengen over de omgang van zijn 

tegenstanders met het vrouwelijk geslacht. 

Al bezweert hij dat hij niet voor een ‘contschrijver’ wil worden aangezien, de 

woordvoerder wil wel gezegd hebben dat de vrouw van gemeensman Gerrit van Suchtelen, een 

lid van de groep-Ter Borch, haar vruchtbaarheid vooral te danken heeft aan het feit dat een 

zekere Jans Bock zaliger gedachtenis ‘de neuse so dickwils by den bloedigen wynstock heeft 

gehad’ (cursivering in brontekst). Maar, voegt hij daar snel aan toe, daarmee doel ik niet op wat 

u misschien denkt, maar op de afbeelding van de wijnstok op haar wapenschild.742 

Andere leden van de familie Van Suchtelen krijgen het eveneens zwaar te verduren. Zo 

wil burger Arent Gerritsen in de Deventersen Waersegger van zijn stadgenoot Jan Capelle 

weten waarom de zus van Gerrit van Suchtelen geen kinderen kan krijgen. Waarna Capelle 

eerst ontwijkend antwoordt ‘dat se een secreet accident hadde’. Om na enig aandringen op te 

merken dat zij ‘een ongesonde kutte’ heeft, zonder verder duidelijk te maken wat deze diagnose 

met het bestuurswerk van haar broer Gerrit te maken heeft. Sterker, hij weet niet eens ‘of het 

waer is, dat sy een Secreet accident heeft’.743 

Van gemeensman Roelof van Steenbergen, afkomstig uit de Drentse buurtschap Steenberg 

en eveneens partijgenoot van Ter Borch, vertelt de Deventer woordvoerder dat hij in het 

stadhuis, in het raam van de grote zaal, het woordje ‘van’ in zijn naam heeft laten doorkrassen 

om anderen te doen geloven dat hij familie is van de ‘Edele Heeren Steenbergen in de Veluw’, 

van wie hij ook het wapen overnam. Toen deze Roelof ‘voor een oortje te coop sat’ in het 

bestuur van de ‘Grabbelariteyt tot Amsterdam’, zoals de Deventer woordvoerder de 

Admiraliteit noemt, liet hij het familiewapen zelfs op de achterplecht van een oorlogsschip 

aanbrengen, ‘tot spyt ende naedeel van syne genereuse Heer Confraters, die sulx opentlyck 

hebben beteuygt’.744 

Het zijn deze details die de zeventiende-eeuwse lezer waarschijnlijk maar al te graag wilde 

horen, al hadden deze roddels met de kwestie van de capitulatie niets te maken. Zoals het voor 

de tijdgenoten ongetwijfeld ook amusant zal zijn geweest om te vernemen dat de gevreesde 

oppositieleider Hendrick ter Borch, alias ‘Henry le grand’, ruzie kreeg met zijn buurvrouw in 

de Noorenbergerstraat omdat hij zijn plee in de achtertuin voor haar raam liet plaatsen.745 En 

dat hij met partijgenoot Steenbergen namens zijn straat de eerste was die de eed van trouw aan 

de keurvorst aflegde en bij de nieuw gekozen katholieke burgemeester op de borrel ging, ‘die 

het selve volgens eigene verclaringe wel veertig guldens’ heeft gekost. ‘Wat dunct u’, vraagt 

de Deventer woordvoerder aan zijn lezers, ‘syn de Noorenberg-straete-broers geen goede 

slockers’.746 

Het zijn observaties die te concreet en gedetailleerd zijn om gelogen te zijn, aangezien de 

schrijver het zijn tegenstanders anders wel heel gemakkelijk zou hebben gemaakt om hem op 

                                                      
742 Lasteraer op ’t Schavot 1673, 20. 
743 Den oprechten onververvalsten Deventersen Waersegger 1673, 14. 
744 Lasteraer op ’t schavot 1673, 8-9. 
745 Historisch Verhael 1674, 8. 
746 Lasteraer op ’t Schavot 1673, 14. Cursivering ‘slockers’ in brontekst. 
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laster te betrappen. Maar waar of onwaar, ook de details die de Deventer tekstschrijvers in 

omloop brengen, dienen geen ander doel dan de reputatie van de tegenstanders in diskrediet te 

brengen. Zo worden de roddels van beide kanten in de wereld gebracht, met als gevolg een 

voortgaande personalisering en trivialisering van het publieke debat. Of de lezers dat ook als 

zodanig hebben ervaren, is de vraag. Uit het feit dat beide partijen ze opdisten, moet men 

concluderen dat zij als retorisch overtuigingsmiddel kennelijk effectief werden geacht. 

 

Samenvatting 

De desintegratie van het overheidsbestuur in Overijssel leidde in 1672 tot een versplintering 

van de publieke gesprekssituatie waarin elke stemhebbende corporatie zich terugtrok in eigen 

kring. Binnen deze corporaties volgde een nieuwe scheiding der geesten. Het gevolg was dat 

het aantal woordvoerders in het publieke debat sterk toenam. Nieuwe groepen en personen 

meldden zich aan het opiniefront, anoniem of onder eigen naam. Overal was de capitulatie het 

centrale gesprekthema, maar verschilde de uitwerking per corporatie. 

In de steden van Overijssel ging het vooral over de vraag of men zich niet te snel had 

overgegeven en wie daarvan de schuld had: het garnizoen of het stadsbestuur. In de ridderschap 

brak men zich het hoofd over de vraag wie de meeste blaam trof: edelen zoals Van Raesfelt die 

waren gevlucht naar Holland, of edelen zoals Van Haersolte die waren gebleven en de eed van 

trouw aan de nieuwe landsheer hadden afgelegd. Binnen de stad Deventer greep een al langer 

bestaande oppositiegroep onder leiding van Hendrick ter Borch het debat over de capitulatie 

aan om een wisseling van de wacht af te dwingen. In het gewest herleefde de oude strijd tussen 

de Zwolse en Deventer partij over de vraag wie verantwoordelijk was voor deze politieke chaos. 

Opmerkelijk in de publieke debat na juni 1672 is dat de keurvorsten daarin geen partij 

waren. Zij werden als nieuwe machthebbers niet aangesproken of aangevallen, terwijl zij op 

hun beurt de pamfletstrijd ongemoeid lieten, mogelijk omdat de deelnemers aan het debat niet 

over de actualiteit discussieerden maar over het verleden, en zij elkaar niet als overheden maar 

als burgers te lijf gingen. Op die manier ontstond een publiek debat zonder directe politieke 

relevantie waarin burgers hun mening uitten over een door hen als belangrijk ervaren 

gemeenschappelijke kwestie. 

Het debat begon als een logisch-argumentatieve discussie tussen de stadsbesturen en 

garnizoenscommandanten in Deventer en Zwolle over de militair-technische aspecten van het 

beleg en de capitulatie. Na enkele maanden werd de regie van deze opiniestrijd overgenomen 

door de voormalige Zwolse partij die erin slaagde om de capitulatie van Deventer te framen als 

de belangrijkste, zo niet de enige oorzaak van de val van Overijssel. Dat daarbij sprake geweest 

moest zijn van verraad, was een onbewezen veronderstelling die in Holland sterk leefde en door 

de Zwolse tekstschrijvers werd overgenomen. 

De Zwolse tekstschrijvers slaagden erin om de Overijsselse partijstrijd te verbinden met de 

ondergang van Overijssel via de klassieke topische drogreden post hoc ergo propter hoc. Dat 

deed men door de partijstrijd te reframen als een strijd tussen staatsgezinden en prinsgezinden 

naar analogie van de politieke situatie in Holland. De redenering was dat de Deventer regenten 

stromannen van raadpensionaris De Witt waren en dat zij Van Haersolte uit het landsbestuur 

hadden verwijderd, omdat hij een aanhanger van Oranje was, zoals De Witt en zijn 

staatsgezinde partij de stadhouder uit het landsbestuur in Holland hadden geweerd. 
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Op basis van het enthymeen dat de Deventer partij tegenstander van Van Haersolte was 

omdat Van Haersolte voorstander van Oranje was, bepaalden de Zwolse tekstschrijvers het 

frame van de opiniestrijd. Daarbij maakten zij gebruik van twee bewezen vijandbeelden uit het 

politieke idioom van de Republiek: de landverrader en de tiran. Uit de gebeurtenissen tijdens 

het beleg van Deventer selecteerden zij enkele omstreden feiten en gebeurtenissen waarmee zij 

aantoonden dat er sprake moest zijn geweest van verraad. Om te bewijzen dat de tegenpartij 

zich als een tiran had gedragen, grepen zij terug op voorbeelden uit twintig jaar Overijsselse 

partijstrijd. 

Vanuit het gewestelijke publieke debat ontstond in het voorjaar van 1673 in Deventer een 

lokale pamfletstrijd. Binnen het stadsbestuur bestond toen al geruime tijd een oppositionele 

minderheid die haar strijd met de lokale meerderheid steeds mondeling had gevoerd. Inhakend 

op de gewestelijke pamfletstrijd over het verraad van Deventer verklaarde de minderheid dat 

zij de stad langer had willen verdedigen, maar daarvan door de meerderheid was afgehouden. 

Voor het eerst maakten zij dit standpunt ook via een pamflet openbaar, zij het anoniem. Door 

afstand te nemen van de capitulatie kon de lokale oppositie zich tot vertolker maken van het 

Zwolse standpunt dat de overgave van de stad het gevolg was van verraad. 

De desintegratie van het landsbestuur had tot gevolg dat het Deventer stadsbestuur niet 

langer terug kon vallen op haar vroegere meerderheidspositie in het landsbestuur en werd 

geconfronteerd met een overmacht van tegenstanders buiten de eigen stad (de Zwolse partij) en 

binnen de eigen stad (de groep-Ter Borch). De groep-Nilant, die de kern vormde van de lokale 

meerderheid, stelde zich teweer tegen de beschuldigingen door de publicaties van tegenpartij 

met redelijke argumenten te bestrijden. Joan Strockel, secretaris van de stad en lid van de 

familie Nilant, wierp zich op als woordvoerder van de Nilant-partij. 

Het corpus laat vanaf eind 1672 aan beide zijden een geleidelijk verschuiving zien in het 

gebruik van retorische overtuigingsmiddelen. Doordat Overijssel in handen van de Duitse 

keurvorsten was overgegaan en de stemhebbende corporaties niet langer het landsbestuur 

vormden, verloor het publieke debat zijn politieke relevantie: wie verantwoordelijk was voor 

de capitulatie van steden en gewest, was politiek gezien geen relevante kwestie meer, zolang 

Overijssel onder Munsters-Keuls bestuur viel (tot medio 1674). Daardoor kreeg de pamfletstrijd 

het karakter van een reputatiestrijd: wie was goed of fout beoordeeld naar de maatstaven die 

anno 1672 in het vrije deel van de Republiek golden? 

In Deventer leidde deze loyaliteitsvraag in het voorjaar van 1673 tot een herziening van de 

stedelijke geschiedschrijving. Tegenover de mededeling van het stadsbestuur dat het 

capitulatiebesluit eenparig was genomen, stelde de lokale oppositie dat bijna de helft van het 

stadsbestuur tegenstander van de overgave was geweest en dat de Nilant-groep zich schuldig 

had gemaakt aan verraad. Op gewestelijke niveau beijverde de Zwolse partij zich om aan te 

tonen dat de Deventer meerderheid sinds 1654 had samengespannen met de Hollandse regenten 

om de terugkeer van de stadhouder in het landsbestuur onmogelijk te maken. 

In hun streven om elkaars reputatie te beschadigen, brachten beide kampen zoveel mogelijk 

vijandbeelden in stelling. Het vocabulaire waarmee deze werden geconstrueerd, was gebaseerd 

op topische politiek-staatkundige paradigma’s (verraad als negativum van trouw, tirannie als 

negativum van vrijheid) en op zedelijke paradigma’s, in het bijzonder de zeven christelijke 

hoofdzonden. De logisch-argumentatieve bewijsvoering maakte in deze pamfletten geleidelijk 
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plaats voor een pathetische waarin alle literaire middelen waren toegestaan (metafoor van het 

uilennest als equivalent van roversbende). 

Onvermijdelijk drongen de schrijvers daarmee steeds verder door in de persoonlijke 

levensomstandigheden van hun tegenstanders. Vooral in de lokale pamfletten die in het kader 

van het Deventer stadsdebat worden uitgegeven, komt dat tot uiting. Onuitputtelijk lijkt het 

reservoir van sappige anekdotes waarmee de schrijvers een zo ongunstig mogelijk beeld van 

hun politieke vijanden schilderen. Van een beoordeling van tegenstanders op grond van 

politiek-staatkundige paradigma’s is dan geen sprake meer. Roddels over families en 

huwelijken overheersen. 
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HOOFDSTUK 7 Conclusies 

 

Met zijn theorie over het ontstaan van de publieke opinie heeft Habermas het onderzoek naar 

de relatie tussen staatsvorming, openbare meningsvorming en (massa)media een nieuwe impuls 

gegeven. Hij koppelde het ontstaan van de democratische rechtstaat aan het 

communicatiemodel van een publieke ruimte waarin economisch zelfstandige burgers zich 

konden verenigen tot kritische tegenmacht van de overheid. Op basis van deze theorie wees hij 

Engeland aan als de staat waarin de publieke opinie zich rond 1700 in landelijk verschijnende 

kranten voor het eerst manifesteerde. 

Uit de vele onderzoeken die sindsdien zijn verschenen, is gebleken dat dit 

communicatiemodel met zijn rigide tweedeling tussen overheid en burgers te eenvoudig is om 

het ontstaansproces van de vroegmoderne publieke opinievorming te beschrijven, al was het 

maar omdat in opkomende territoriale staten zoals Engeland ook binnen het overheidsapparaat 

zelf oppositionele groepen waren die de publieke ruimte zochten om hun opinies aan het publiek 

te presenteren. Voor Engeland leidde dat tot de conclusie dat in dat land feitelijk al vanaf 1630 

gesproken kan worden van een publieke ruimte waarin staatsvorming en openbare 

meningsvorming elkaar wederzijds begonnen te beïnvloeden. 

De revisie van Habermas’ model leidde tot de opvatting, zoals onder anderen geformuleerd 

door Zaret, Lake en Pincus, dat het ontstaan van de publieke opinie als politieke autoriteit het 

best kan worden gedefinieerd als het (onbedoelde) gevolg van een retorisch proces dat op de 

democratische staatsvorming vooruitliep. De openbare mening werd volgens Zaret voor het 

eerst een relevante factor in de staatsvorming, toen oppositionele groepen binnen het 

overheidsapparaat de discretie van het staatbestuur doorbraken en het publiek inzake een 

omstreden politieke kwestie om een oordeel vroegen. Eenmaal op gang gekomen, ontwikkelde 

de openbare meningsvorming zich vervolgens tot een zichzelf in stand houdend proces dat uit 

de samenleving niet meer weg te denken was. 

Het gebruik van de drukpers was daarin de doorslaggevende factor. Niet zozeer omdat de 

drukpers het mogelijk maakte om opinies sneller onder een groter publiek te verspreiden, maar 

omdat het gebruik van de drukpers de aard van de publieke gesprekssituatie fundamenteel 

veranderde. Voordat de drukpers werd ingezet in de overheidscommunicatie, was de openbare 

meningsvorming een ongrijpbaar fenomeen dat zich vooral manifesteerde op plaatsen waar veel 

mensen bij elkaar woonden: de stad. Binnen de fysieke en permanent aanwezig publieke ruimte 

van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad creëerden mondelinge contacten een 

permanent beschikbaar netwerk waarin meningen vrij konden circuleren en in crisissituaties tot 

uitbarsting konden komen in de vorm van oproeren. Dat maakte de publieke opinie tot een 

vreeswekkend monster zoals dat onder anderen door Coornhert in beeld werd gebracht. 

De fundamentele verandering die de drukpers teweegbracht, was dat oppositionele partijen 

met behulp van gedrukte teksten een argumentatieve en interactieve publieke gesprekssituatie 

creëerden waarin de ene taalhandeling de andere uitlokte. Doordat de gedrukte teksten onder 

ogen kwamen van lezers, konden tegenstanders de publicatie aangrijpen voor een weerwoord, 

zodat er een markt ontstond die ook commercieel te exploiteren was. Retorisch gezien kreeg 

een politiek conflict op deze manier de structuur van een triadische gesprekssituatie met een 

sprekersrol, een tegensprekersrol en een arbitersrol die aan het publiek werd toebedeeld. In veel 

gevallen werd deze rol in een voorwoord of elders in de tekst ook expliciet geformuleerd. 
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Het paradoxale van de aldus ontstane publieke gesprekssituatie was volgens Zaret dat 

niemand van de publieke woordvoerders beoogde om van het publiek daadwerkelijk een 

politieke autoriteit te maken. Eerbied voor de bestaande hiërarchie en behoud c.q. herstel van 

oude rechten en vrijheden bleven het belangrijkste kenmerk van de heersende politieke cultuur. 

In dat opzicht liep de publieke opinievorming zoals deze in de vroegmoderne drukwerken vorm 

kreeg, vooruit op het proces van democratische staatsvorming dat in de tijd van de Verlichting 

op gang kwam. 

Op welke manier en in welk tempo publieke opinievorming en staatsvorming elkaar 

beïnvloedden, hing af van lokale politieke omstandigheden. In een territoriale eenheidsstaat als 

Engeland begon de opmars van de publieke opinie in het regeringscentrum. Vanaf 1630 gingen 

adviseurs van de vorst en parlementsleden vanuit Londen hun (oppositionele) opinies via door 

henzelf uitgegeven pamfletten voorleggen aan de burgers in het land. Na verloop van tijd gingen 

ook de burgers zelf zich in het publieke debat mengen via gedrukte petities die waren gericht 

aan de centrale regering. Op deze manier ontstond een steeds verder uitdijende publieke ruimte 

waarin landelijk verspreide kranten rond 1700 het dominante medium werden. 

In de Republiek verliep het proces van staatsvorming en publieke opinievorming 

omgekeerd. Het binnenlands bestuur in de Republiek was opgedragen aan de zeven 

landsregeringen, maar lag in feite in handen van de steden die in deze landsbesturen een stem 

hadden. Deze stemhebbende steden hadden in de zestiende eeuw, toen de Republiek ontstond, 

vaak al een lange traditie van burgerlijk zelfbestuur en lokale (publieke) opinievorming achter 

de rug met een sterke inbreng van lokale corporaties zoals meentes, schutterijen, gilden en 

straatbroederschappen. Hun regenten waren in de landsregering de vertolkers van de publieke 

opinie van hun stedelijke corporaties. 

Mijn onderzoek laat zien dat de Republiek geen nationale publieke ruimte was, maar een 

samenstel van zeven publieke ruimten waarin staatsvorming en openbare meningsvorming zich 

in verschillende snelheden en op verschillende manieren ontplooiden. In Holland speelde de 

publieke opinie vanaf het begin van de Opstand een centrale rol in de staatsvorming, in 

Overijssel pas vanaf 1654. De omstandigheden verschilden, maar de politieke kwesties waren 

in beide gevallen vergelijkbaar: de positie van de gewestelijke Staten als soevereine 

landsregering. In Holland ging het om de vraag of de Staten van Holland de aansluiting van 

Amsterdam bij de Opstand konden afdwingen, en in Overijssel om de vraag of de 

afgevaardigden van Deventer en Twente de benoeming van een omstreden provinciale 

gezagsdrager moesten aanvaarden. 

De wijze waarop de publieke opinievorming in Overijssel onderdeel werd van de 

staatsvorming, past in het eerder beschreven ontstaansmodel. Daarin leidt het doorbreken van 

de discretie door een oppositionele overheidspartij tot een proces van openbare 

meningsvorming waarin de publieke opinie in eerste instantie alleen als retorische autoriteit 

wordt voorgesteld. Het document waarin het verbreken van de discretie in Overijssel werd 

aangekondigd, is de brief van 23 juli 1654 waarin de Deventer regenten aan de Zwolse partij 

vragen om terug te keren naar de landdag. Zo niet, dan dreigen zij om ‘onze onschult door een 

Manifest alle de werelt bekent te maken’. 

De aankondiging van het publieke manifest is het begin van een proces van openbare 

meningsvorming dat zich vervolgens zelf in stand houdt, ook nadat het oorspronkelijke 

politieke conflict heeft opgehouden te bestaan. Met het verstrijken van de tijd gaan steeds meer 
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woordvoerders in het gewest zich in het publieke debat mengen, soms op persoonlijke titel, 

soms namens een groep, al dan niet een overheidspartij zijnde. Voor zover de woordvoerders 

overheidspartijen vertegenwoordigen, hebben ze een gemeenschappelijk kenmerk: hun rol in 

de pamfletstrijd wordt bepaald door hun positie in de politieke strijd: de uitdagers in het 

publieke debat zijn degenen die de politieke strijd dreigen te verliezen. Ook deze rolverdeling 

past in de theorievorming zoals deze zich rond het ontstaan van de vroegmoderne publieke 

opinie heeft ontwikkeld. 

 

7.1 De actualiteit als motor van de pamfletstrijd 

 

Vanaf 1654 tot 1671 wordt de dynamiek van de pamfletstrijd in Overijssel grotendeels bepaald 

door de actualiteit van de politieke strijd, met de tumultueuze landdagen in Deventer (1654) en 

Kampen (1668) als vertrekpunt. Nooit eerder geconfronteerd met een scheuring in hun 

landsbestuur, laten de strijdende partijen in 1654 eerst enkele maanden verlopen voordat zij met 

hun standpunten in de openbaarheid treden. Juli is de maand waarin de Deventer partij, de 

verliezer van de stemming in de landdag, besluit om het conflict naar buiten te brengen. Tot en 

met december 1654 volgt de eerste fase van de opiniestrijd waarin twee series 

actualiteitgebonden pamfletten op de markt komen. 

De eerste serie betreft het naar buiten brengen van de partijstandpunten: deze serie begint 

in juli 1654 met de aankondiging van het Deventer manifest en wordt in december 1654 

afgesloten met de publicatie van de officiële standpunten door beide partijen. De tweede serie 

begint eind september 1654, wanneer plotseling bekend wordt dat de Zwolse partij een 

stadhouder als bemiddelaar wil aanstellen. Nog voordat de benoeming een feit is, waarschuwt 

de Deventer partij de tegenstander publiekelijk voor de gevolgen, hetgeen leidt tot een korte 

hyper-actuele serie die in november 1654 wordt afgerond met de aankondiging van Deventer 

zijde dat men het overleg met de tegenpartij definitief staakt. 

De tweede fase van de pamfletstrijd begint in januari 1655 en loopt door tot oktober van 

dat jaar. In deze fase proberen de strijdende partijen de bondgenoten in de Unie bij hun politieke 

strijd te betrekken. Zij brengen bezoeken aan hun landsbesturen en dragen daar hun standpunten 

voor. Hun verklaringen verschijnen in druk, zodat ook het publiek er kennis van kan nemen, en 

vormen samen de eerste actualiteitgebonden serie uit 1655. De inning van de belastingen, 

havengelden en invoerrechten in Hasselt is de aanleiding voor de tweede actualiteitgebonden 

serie in dat jaar. Zij bestaat uit een venijnige briefwisseling waarin de partijen elkaar over en 

weer beschuldigen van het feit dat Overijssel niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de 

Unie kan voldoen. 

Feitelijk houdt de pamfletstrijd na oktober 1655 op, wanneer de politieke strijd in rustiger 

vaarwater lijkt te zijn terechtgekomen: raadpensionaris Johan de Witt heeft zich namens 

Holland over de strijdende partijen ontfermd en een voorstel voorbereid dat een van de angels 

– de benoeming van een stadhouder – uit het conflict moet halen. Het probleem van de 

benoeming van Van Haersolte en de belastinginning in Hasselt blijft vooralsnog onopgelost, 

maar tot een heropleving van de pamfletstrijd leidt dat niet. Wel tot een onverwachte eruptie 

van geweld, wanneer de Zwolse partij het recht in eigen hand neemt en in mei 1657 overgaat 

tot het beleg van Hasselt. Arbitrage door de Staten van Holland levert enkele maanden later het 
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eerste Overijsselse regeringsreglement op waarin de Deventer partij grotendeels in het gelijk 

wordt gesteld. 

Ook in de periode 1668-1671 bepaalt de actualiteit van de politieke strijd in grote lijnen de 

dynamiek van de pamfletstrijd. Vergelijking van beide tijdlijnen levert voor deze periode in 

totaal vier series actualiteitgebonden pamfletten op die hun oorsprong vinden in een gebeurtenis 

uit de politieke strijd. De eerste serie komt – anders dan in 1654 – onmiddellijk na afloop van 

de landdag in Kampen in april 1668 op gang en heeft de scheuring in de landsregering tot 

onderwerp. Deze keer is de Zwolse partij als minderheid de uitdager: van Zwolse zijde 

verschijnen in 1668 verreweg de meeste pamfletten.  

De eerste actualiteitgebonden serie draait om dezelfde vraag die in de vorige crisis centraal 

stond: had de minderheid zich mogen distantiëren van het meerderheidsbesluit en wie van de 

partijen mag zich na de scheuring de wettige landsregering noemen? De serie eindigt in het 

voorjaar van 1669, nadat de Hollandse diplomaten Van Beuningen en Paets namens de Staten 

van Holland de Deventer meerderheidspartij hebben aangewezen als de wettige landsregering. 

De schorsing van Van Haersolte is de politieke gebeurtenis die de tweede 

actualiteitgebonden serie uit het corpus 1668-1671 op gang brengt. Net als in 1654 verzorgt 

Van Haersolte in 1668 in zijn eigen zaak zijn eigen woordvoering en laat hij het politieke debat 

over de gevolgen van scheuring over aan het Zwolse stadsbestuur. Van Haersolte richt zich in 

zijn pamfletten uitsluitend op het vermeende onrecht dat hem door de drie Kamper 

gemeenslieden is aangedaan met hun beschuldiging van omkoping en majesteitsschennis. De 

aantasting van zijn eer en goede naam is de voornaamste reden waarom Van Haersolte in de 

openbaarheid treedt. Hij meldt dat de Overijsselse partijstrijd ‘door het geheele Landt soo 

vermaert is geworden dat daervan dagelicx in de couranten werdt gewach gemaeckt’. Behalve 

Rutger van Haersolte treedt in deze serie ook zijn broer Simon op persoonlijke titel als 

woordvoerder op. 

De derde actualiteitgebonden pamflettenserie in het corpus 1668-1671 wordt op gang 

gebracht door de aanhouding van de Sallandse edelen Van Voorst, Van Uyterwyck en Van 

Ittersum op 8 mei 1668. Opdrachtgever is Van Pallandt, een aangetrouwde neef van Van 

Haersolte. Hij wil de drie jonkers voor het Zwolse stadsgericht een verklaring onder ede laten 

afleggen over de vraag of hij in 1665 voor drie of zes jaren is benoemd tot afgevaardigde van 

Salland bij de Staten-Generaal. De drie edelen weten uit Zwolle te ontsnappen en geven op 18 

juni 1668 een pamflet uit waarin zij de ware toedracht bekendmaken. Van Pallandt reageert 

daarop met een tegenverklaring die door de drie edelen met een tweede pamflet wordt 

beantwoord. 

Hoe dicht de tijdlijnen van politieke strijd en pamfletstrijd elkaar naderen, bewijst de vierde 

serie actualiteitgebonden pamfletten uit het corpus 1668-1671. De serie ontstaat in januari 1670, 

wanneer een commissie onder leiding van Van Raesfelt aan het stadsbestuur van Deventer 

mondeling verslag uitbrengt over de staatsfinanciën in Overijssel. Een groep anonieme 

personen, vrijwel zeker ambtenaren van de griffie en aanhangers van de Zwolse partij, voelt 

zich door het verslag in eer en goede naam aangetast en publiceert een tegenverklaring, nog 

voordat Van Raesfelt zijn tekst heeft kunnen laten drukken. Van Raesfelt wordt ervan 

beschuldigd dat hij het probleem van de overheidsfinanciën heeft misbruikt om zijn 

tegenstanders in opspraak te brengen en zichzelf als redder des vaderlands te kunnen 

presenteren. 
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In de derde fase van de pamfletoorlog (1672-1675) is er van twee tijdlijnen geen sprake 

meer. De inval van de Frans-Duitse legers in juni 1672 veroorzaakt een breuk in de relatie 

tussen de politieke strijd en de publieke opinievorming. De politieke strijd is met het 

regeringsreglement van september 1671 feitelijk beëindigd en kan als gevolg van de bezetting 

ook niet meer worden hervat. De opiniestrijd daarentegen blijft onverminderd doorgaan. 

Daarmee maakt de publieke opinievorming zich als autonome actor los van de actualiteit van 

de politieke strijd. Niet langer staat het gevoerde publieke debat in dienst van het winnen van 

een politiek conflict maar van het behoud van de eigen reputatie. 

Uitgangspunt van de opiniestrijd is de (her)beoordeling van elkaars politieke gedrag in de 

afgelopen periode tegen de achtergrond van de veranderde politieke situatie: de bezetting van 

Overijssel door de Frans-Duitse legers. De verliezers van gisteren, de Zwolse regenten, grijpen 

de capitulatie van Deventer aan om zich als overheidspartij te rehabiliteren door de Deventer 

partij als landverraders weg te zetten en haar loyaliteit aan Oranje in twijfel te trekken. Daarmee 

introduceren zij het dominante Hollandse frame in het Overijsselse publieke debat en 

anticiperen zij op een mogelijk herstel van Overijssel als lid van de Unie. 

 

7.2 Stadsregenten als opinieleiders 

 

Als communicatieproces is de Overijsselse pamfletstrijd te definiëren als een door de regenten 

zelf geïnitieerd en georganiseerd proces van openbare meningsvorming waarin alle 

mogelijkheden van het pamfletmedium worden benut. De hoofdrol in dit publieke debat wordt 

opgeëist door de drie stemhebbende Overijsselse steden: de namen van hun magistraten komen 

het vaakst voor als afzenders van de ondertekende pamfletten. Uit het onderzoek is gebleken 

dat zij ook de opdrachtgevers zijn van de anonieme pamfletten. 

Opmerkelijk is dat de ridderschap als stemhebbende corporatie in het publieke debat geen 

rol van betekenis speelt. Met uitzondering van een pamflet uit 1670 zijn van de ridderschap 

geen pamfletten op naam bekend. Wel treden individuele leden van de ridderschap op 

persoonlijke titel als woordvoerder naar buiten, maar uitsluitend ter verdediging van de eigen 

eer en goede naam of van andere persoonlijke belangen, zoals het behoud van een publiek ambt. 

Voor het overige liften de leden van de ridderschap mee met de stadsbesturen als 

medeondertekenaars van de door deze stadsbesturen uitgegeven drukwerken. 

Het voeren van een pamfletoorlog was voor de Overijsselse stadsbesturen een nieuw 

terrein, zo blijkt uit de eerste uitgaven die zij in 1654 op de markt brachten. Binnen hun 

stedelijke gemeenschappen verliep de politieke communicatie normaal gesproken via 

mondeling overleg en handgeschreven teksten. Besluiten werden met meerderheid van 

stemmen genomen in het periodieke overleg tussen magistraat (het jaarlijks gekozen dagelijks 

bestuur) en gemeenslieden (de wijkgebonden vertegenwoordigers van de burgerij). De 

resoluties van het stadsbestuur werden mondeling afgekondigd vanaf het stadhuis en zo nodig 

via een handgeschreven plakkaat bekendgemaakt. Daarnaast werden zij opgetekend in 

resolutieboeken die door elke burger konden worden ingezien. 

Binnen deze stedelijke politieke cultuur was het opbouwen van een publieke 

gesprekssituatie met behulp van gedrukte pamfletten zoals in 1654 eerder uitzondering dan 

regel. Als de stadsbesturen al een pamflet uitgaven, was het omdat men aan een politiek 

standpunt een ruimere bekendheid wilde geven dan alleen de eigen stad. Meestal betrof het dan 
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een onderwerp met bovenlokale betekenis. Voor de drukorder werd in dat geval een apart 

besluit genomen. De standaardformulering om een document ‘door de druk gemeen te maken’ 

betekende dat men de boodschap ‘aan alle de werelt’ bekend wilde maken, zoals een andere 

veel gebruikte standaardformulering luidde. Met de uitdrukking ‘aan alle de werelt’ werd een 

bereik aangeduid dat groter was dan de eigen stad. Hoe groot hing van de situatie af. 

In de Overijsselse pamfletstrijd was het beoogde bereik in eerste instantie het eigen gewest. 

Daar bevonden zich de politieke tegenstanders en het beoogde publiek. Via plaatselijk 

opgehangen (gedrukte) plakkaten, het gebruikelijke communicatiemedium in dit soort situaties, 

kon men het Overijsselse publiek na het uiteenvallen van de landdag echter niet meer bereiken. 

De Zwolse partij probeerde in juni 1654 nog wel om de introductie van Van Haersolte op deze 

manier bekend te maken, maar moest de plakkaten mee terugnemen naar huis, omdat de 

tegenstanders deze dreigden te verwijderen. Het als ‘vliegend blad’ uitgegeven pamflet bleef 

daarna over als het enig medium waarmee de partijen het publiek in Overijssel konden bereiken. 

De onwennigheid met deze nieuwe manier van politiek bedrijven blijkt vooral in het begin 

van de pamfletstrijd, wanneer de partijen zich, ieder op zijn eigen manier, verontschuldigen 

voor het feit dat men helaas de openbaarheid heeft moeten kiezen. De Deventer partij gebruikt 

de dreiging met een manifest in eerste instantie alleen om het conflict binnenskamers te houden, 

maar verklaart later dat men wel tot publicatie moest overgaan, omdat de tegenpartij voor elke 

redelijke oplossing ongevoelig bleef. De Zwolse partij benadrukt vooral dat men een optreden 

als dat van de Deventer partij nooit eerder heeft meegemaakt, en typeert het gedrag van de 

tegenpartij als ‘opiniatreren’, een combinatie van het koppig vasthouden aan het eigen gelijk en 

het gebruik van hardvochtige taal. 

Beide partijen stellen dat hun tegenstanders met hun schotschriften alleen beogen om het 

publiek op te ruien. Ook uit deze angst voor de verstoring van de openbare orde blijkt de 

onwennigheid van de partijen met deze nieuwe manier van politiek bedrijven. Deze 

ongerustheid maakt geleidelijk plaats voor een beroep op het redelijk oordeelsvermogen van 

het publiek. In de loop van 1654 verdwijnt de angst voor het uitbreken van onlusten naar de 

achtergrond. De Zwolse partij gaat in december 1654 zelfs over tot de publicatie van nagenoeg 

alle vertrouwelijke stukken die de partijen in de loop van dat jaar met elkaar hebben gewisseld. 

 

7.3 De architectuur van de publieke gesprekssituatie 

 

In de publieke gesprekssituatie die door de strijdende partijen wordt gecreëerd, tekent zich bij 

de Deventer partij vanaf het begin een functionele scheiding af tussen pamfletten die de partij 

onder naam publiceert, en anonieme pamfletten. De ondertekende pamfletten bestaan in het 

algemeen uit de bekende overheidsgenres als correspondenties, verslagen, rapporten en 

deducties, waarvan een aantal ook daadwerkelijk voor een algemeen publiek is geschreven. 

Soms wordt het publiek expliciet genoemd en aangesproken zoals in de Declaratie uit 1654. 

Brieven nemen in de pamfletstrijd een belangrijke plaats in, al wordt hun aandeel wel 

geleidelijk kleiner om na juni 1672 helemaal te verdwijnen. Na 1672 richt de partijen zich nog 

uitsluitend tot het publiek. Dat laatste is te verklaren uit de desintegratie van het Overijsselse 

bestuur na de inval van de Frans-Duitse legers. De inval leidt tot een versplintering van de 

publieke gesprekssituatie waarin de partijen ophouden met elkaar als overheden te 

communiceren. Tot dat moment is en blijft de overheidsbrief voor de partijen een favoriet genre 
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om snel een mening over een actuele situatie naar buiten te brengen. Door de brief in druk te 

laten verschijnen, laat men ook het publiek van de inhoud kennisnemen. 

De ontwikkeling van de publieke gespreksituatie vanaf 1668 kenmerkt zich door een sterke 

uitbreiding van het aantal woordvoerders dat zich op persoonlijke titel in het debat mengt, 

hetgeen wijst op een verdere normalisering van het publieke debat als politiek strijdmiddel. Het 

verschijnsel doet zich met name voor in de ridderschap, hetgeen te verklaren is uit de ‘radicale 

kwaliteit’ van de ridderschap als sociale statusgroep: edelen zijn als persoon lid van de regering 

en treden als individuele woordvoerders naar buiten om hun persoonlijke belangen te 

verdedigen. Daarmee volgen zij het voorbeeld van Van Haersolte die in 1655 in zijn verweer 

tegen de advocaten van de Deventer partij het recht opeiste om zich als particulier persoon 

publiekelijk te mogen verdedigen tegen de aantasting van zijn eer en goede naam. Na 1672 

mengen zich in Deventer om dezelfde reden ook oud-regenten op persoonlijke titel in de 

pamfletstrijd. 

Een gevolg van deze personalisering van de publieke gesprekssituatie is dat ook de 

politieke strijd zelf een persoonlijker karakter krijgt. In navolging van de Deventer partij 

besluiten ook de Zwolse tekstschrijver in 1668 om een persoon van vlees en bloed uit het 

vijandelijke kamp te kiezen op wie zij hun pijlen kunnen richten. Dat wordt Adolf Hendrik van 

Raesfelt, plaatsvervanged voorzitter van het landsbestuur na de schorsing van Van Haersolte 

en een van de leiders van de Deventer partij. In het (anonieme) pamflet Den Herlevenden 

Cromwel uit 1668 en ook in latere pamfletten van Zwolse zijde wordt Van Raesfelt met 

terugwerkende kracht neergezet als een tiran die niets heeft nagelaten om de families Van 

Haersolte en Oranje de voet dwars te zetten. 

Een vergelijkbare personalisering van de politieke strijd doet zich na 1672 ook in de stad 

Deventer voor. Daar maakt een al langer bestaande lokale oppositiegroep onder leiding van 

Hendrick ter Borch van de capitulatie gebruik om de Nilant-groep, die jarenlang het Deventer 

stadsbestuur heeft gedomineerd, verantwoordelijk te stellen voor de capitulatie van de stad. De 

chaotische politieke situatie na de capitulatie biedt deze oppositiegroep de mogelijkheid om het 

gedrukte pamflet ook binnen de stadspolitiek als communicatiemedium in te zetten, nadat deze 

lokale partijstrijd eerder alleen via het mondelinge communicatiecircuit naar buiten was 

gekomen. 

In de opbouw van hun publieke gesprekssituaties kiezen de tekstschrijvers van beide 

partijen in hun ondertekende pamfletten in het algemeen voor logisch-argumentatieve teksten 

die passen bij de overheidsrol. In deze pamfletten benadrukken de stadsbesturen dat zij het als 

hun plicht beschouwen om hun burgers te informeren en zich te verantwoorden voor hun 

politieke handelen. De taalhandelingen waarmee zij de gesprekssituatie opbouwen, gaan uit van 

een retorisch script met een spreker, een tegenspreker en een publiek dat gevraagd wordt om 

als arbiter op te treden. Door te benadrukken dat zij van het publiek een redelijk oordeel 

verwachten, geven de regenten te kennen dat zij zelf ook gezien willen worden als redelijke 

wezens. 

Binnen het corpus vertegenwoordigen de anonieme pamfletten een alternatieve 

woordvoeringslijn, met name aan Deventer zijde. Anonieme pamfletten hebben in politieke 

conflicten vaak de functie van smaadschrift: het verspreiden van laster en roddel over de 

tegenpartij zonder dat de afzender daarvoor in rechte kan worden aangesproken. Ook in het 

Overijsselse corpus komen deze smaadschriften voor, met name aan Zwolse zijde.  
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Voor de anonieme pamfletten van Deventer geldt dat veel minder. In hun anonieme 

pamfletten maken de Deventer tekstschrijvers in het algemeen gebruik van dezelfde feiten als 

in hun officiële teksten. De beargumenteerde beschuldigingen uit hun officiële pamfletten 

worden in de anonieme pamfletten van deze partij door fictieve woordvoerders gebruikt in 

moraliserende narratieven waarin ethos en pathos de belangrijkste overtuigingsmiddelen zijn. 

Zo benadrukken de anonieme schutters uit Deventer en Kampen in hun reactie op de benoeming 

van de Friese stadhouder vooral de sociale gevolgen: het geld dat de Zwolse regenten aan een 

stadhouder willen uitgeven, kan volgens hen beter worden besteed aan de armen. 

De talrijke gedichten, straatliedjes, anonieme vriendenbrieven en dialoogpamfletten uit het 

Deventer corpus hebben een vergelijkbare functie. Zij gaan uit van een bekende gebeurtenis uit 

de politieke strijd en plaatsen deze in een alternatief moraliserend frame (hoogmoed komt voor 

de val, de gewone man is altijd de dupe, wie een dief helpt is zelf een dief, enz.) waardoor de 

politieke strijd voor het publiek op een andere wijze invoelbaar en toegankelijk wordt gemaakt. 

De belangrijkste alternatieve sprekersrol die de Deventer tekstschrijvers inzetten als stem 

des volks, is het personage van de Vrome Patriot, later de Overijsselse Vrome Patriot genaamd. 

Hij is het vroegmoderne stereotype van de vaderlandlievende en weldenkende burger die 

opkomt voor de vrijheden en rechten van zijn stad. Binnen de Deventer campagne is de Vrome 

Patriot de spindoctor bij uitstek. Eerst meldt hij zich bij het publiek als bezorgde burger die zijn 

medeburgers wil informeren over de partijtwisten. Daarna ontpopt hij zich als openbaar 

aanklager die een gerechtelijke actie tegen Van Haersolte en zijn Zwolse partij begint. Hij 

eindigt als volkstribuun die namens alle Overijsselse patriotten met een ‘actio popularis’ de 

vastgelopen partijstrijd weer op gang wil brengen. 

De wijze waarop de Deventer tekstschrijvers de Vrome Patriot tot hoofdpersoon maken in 

het literaire narratief van een rechtbankzitting, is een geraffineerd voorbeeld van 

publieksbeïnvloeding. Alleen het narratief zelf al plaatst Van Haersolte, nog voordat er een 

woord is gesproken, in de rol van een verdachte die zich moet verdedigen. Het narratief biedt 

de Deventer tekstschrijvers bovendien de mogelijkheid om allerhande personen uit heden en 

verleden als getuigen te laten opdraven en hun mening over hem te laten geven. Ook 

verdedigers van Van Haersolte komen aan het woord zodat er een veelkleurig palet van opinies 

ontstaat op basis waarvan de rechter een onafhankelijk oordeel kan vellen. 

Als literair narratief heeft de Vrome Patriot-serie een dubbele functie. De serie is niet alleen 

een reeks opinievormende en gedramatiseerde dialoogpamfletten over de zaak-Van Haersolte, 

maar als geheel ook een metafoor voor de publieke opinievorming zelf. In de serie wordt de 

publieke opinie voorgesteld als een voor iedereen toegankelijke rechtbank die bij monde van 

rechter Vrederijck een oordeel velt over Rutger van Haersolte op basis van hoor en wederhoor. 

Het is hetzelfde ideaal dat in het Deventer stadhuis is verbeeld in de spreuk die is gebeiteld in 

de schouw van de raadkamer: Audi et alteram partem (Hoor ook de andere partij).  

De ingezetenen van Overijssel zijn bij het proces aanwezig als publiek en komen aan het 

begin en einde van de rechtbankzitting ook aan het woord, maar hebben op het vonnis geen 

directe invloed. De teksten die het publiek in de mond worden gelegd, zijn in het algemeen 

wraakzuchtig en destructief van aard. Als allegorische voorstelling houdt de rechtbank-

metafoor het midden tussen het middeleeuwse beeld van de publieke opinie als veelkoppig 

monster dat de wereld te gronde richt, en het tribunaal van de rede uit de tijd van de Verlichting. 
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7.4 Politieke strijd als taalstrijd 

 

Mediahistorisch gezien is de pamfletstrijd in Overijssel te definiëren als een publiek debat 

tussen de leden van de landsregering over staatsvorming. De omstreden benoeming van de 

Sallandse edelman Rutger van Haersolte tot drost van Twente in 1654 is de aanleiding. In feite 

gaat het publieke debat niet over Van Haersolte, maar over de vraag in hoeverre de minderheid 

in het landsbestuur zich moet onderwerpen aan de meerderheid. 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de strijdende partijen zich in beide conflicten in eerste 

instantie beroepen op allerhande in retro-akten vastgelegde historische voorbeelden waaruit 

moet blijken hoe de leden van de landsregering in het verleden in vergelijkbare gevallen hebben 

geoordeeld. Aangezien deze retro-akten in de meeste gevallen formuleringen zijn van 

gelegenheidsrecht, biedt een beroep op deze juridische topen geen uitkomst, zodat de partijen 

op zoek gaan naar gemeenschappelijke topen: argumenten die berusten op normatieve 

generalisaties van menselijke ervaringen en voorkeuren, die in elke gesprekssituatie kunnen 

worden gebruikt als uitgangspunt van een logisch-argumentatieve bewijsvoering. 

Uit de analyse van de pamfletten blijkt dat de partijen deze topen in de eerste crisis vooral 

ontlenen aan de concepten vrijheid, eenheid en hoogheid, die vanaf het begin van de Opstand 

de kern vormden van het politieke vocabulaire in de Republiek. De Deventer minderheidspartij 

kiest in 1654 de vrijheid-toop als uitgangspunt van haar aanval en formuleert op basis daarvan 

het endoxon dat ‘particuliere rechten, vryheden en privilegen niemant by pluraliteyt van 

stemmen konnen werden ontnomen’. Deze rechten worden volgens de Deventer partij 

fundamenteel aangetast, indien haar leden de omstreden benoeming van Van Haersolte als 

wettig aanvaarden. In dat geval zullen de Deventer afgevaardigden ook in minder belangrijke 

kwesties hun rechten verliezen, aldus de hoofdredenering, en op den duur zelfs haar plaats in 

de regering kunnen kwijtraken. 

De Zwolse meerderheidspartij bouwt haar argumentatie in 1654 vooral op met behulp van 

de topen eenheid en hoogheid. Niet de vrijheden van de stedelijke corporatie zijn daarin het 

uitgangspunt van de redenering, maar de hoogheid en eenheid van het landsbestuur. Voor de 

Zwolse tekstschrijvers is het meerderheidsbesluit een noodzakelijk middel voor het behoud van 

de eenheid, niet alleen tussen de leden van het landbestuur, maar ook tussen de leden van de 

Unie. Laat men het meerderheidsbesluit als beginsel van overheidsgezag los, zo redeneert men 

in Zwolse kring, dan moet worden gevreesd dat ‘de Souverainiteyt overal krachteloos 

gemaeckt, de ruste ende eenigheyt in de Regeringe, ja de Gerechtigheden ende Privilegien van 

de Leeden selfs onseker ghestelt, ende een pure Anarchie ende Confusie in alle Policie, Iusticie, 

ende Financien noodsaeckelijck sal moeten worden ingevoert’. 

De topische concepten vrijheid, eenheid en hoogheid vormen eveneens de basis van de 

zelfbeelden en vijandbeelden waarmee de partijen hun zedelijke argumentaties (ethos) 

opbouwen. Ook hier levert het politieke vocabulaire van de Republiek de stereotypische rollen 

waarmee de woordvoerders van de strijdende partijen de oppositionele relaties in hun conflict 

onder woorden brengen: de tiran, de vader des vaderlands, de patriot, de scheurmaker, de 

machtsmisbruiker, de majesteitsschenner en de verrader. 

De tiran is in dit model de regent van de meerderheid die de rechten en vrijheden van de 

minderheid negeert en zich in de ogen van zijn tegenstander schuldig maakt aan 

machtsmisbruik. Daartegenover staat als model van niet-tirannieke gezagsuitoefening de regent 
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als vader des vaderlands: hij is degene die de eenheid van zijn stad koestert en de rechten en 

vrijheden van haar burgers beschermt. Tegenover de tiran staat de patriot als positieve 

oppositierol: de patriot komt op voor de rechten van de bedreigde minderheid en bestrijdt het 

machtsmisbruik van de tiran. De negatieve versie van de oppositierol is de scheurmaker die met 

zijn ‘opiniatre conduite’ de openbare orde in gevaar brengt en een burgeroorlog riskeert. 

De tiran, de vader des vaderlands, de scheurmaker en de patriot zijn de politieke rollen 

waarmee de strijdende partijen tot 1671 hun oppositionele relaties onder woorden brengen. In 

het Deventer frame van het eerste conflict krijgen Van Haersolte en zijn Zwolse partij de rol 

van tiran toebedeeld, terwijl de Deventer regenten zichzelf presenteren als patriotten. In het 

Zwolse frame van dit conflict beschouwen de Zwolse regenten zichzelf als vaders des vaderland 

en hun Deventer opponenten als scheurmakers en majesteitsschenners. 

In het tweede conflict is de rol van tiran in het Zwolse frame weggelegd voor de Deventer 

meerderheid, gepersonaliseerd in Adolf Hendrik van Raesfelt, en beschouwen de Zwolse 

regenten zichzelf als patriotten die opkomen voor de rechten van Van Haersolte en hun stad. In 

het Deventer frame is Van Haersolte in dit conflict de man die zich schuldig heeft gemaakt aan 

majesteitsschennis en verstoring van de openbare orde, terwijl de Deventer regenten zichzelf 

als vaders des vaderlands en hoeders van de eenheid presenteren. 

Een verschil tussen de retorische strategie van de Zwolse en Deventer partij is dat de 

Deventer tekstschrijvers hun partij in de persoon van de Vrome Patriot van een permanent 

positief-oppositioneel zelfbeeld voorzien, ook al is de Deventer partij na 1668 niet langer de 

bedreigde minderheid maar de wettige landsregering. In 1670 wordt de Vrome Patriot opnieuw 

de publieke arena in gestuurd, deze keer niet als Deventer Patriot maar als Overijsselse Patriot, 

een statusverhoging die past bij de rol die de Deventer Staten na de bemiddeling door Van 

Beuningen en Paets vanaf 1669 kunnen opeisen. 

Na 1672 zijn de bovengenoemde rollen niet langer toereikend om het politieke conflict te 

duiden, omdat er van een wettige landsregering in Overijssel geen sprake meer is, laat staan 

van een meerderheidspartij of een minderheidspartij. Het frame van de opiniestrijd verandert in 

het najaar van 1672 dan ook ingrijpend, wanneer de Zwolse tekstschrijvers het dominante 

Hollandse frame van het landverraad gebruiken om hun tegenstanders met terugwerkende 

kracht in diskrediet te brengen.  

In dit frame worden de Deventer regenten voorgesteld als de staatsgezinde aanhangers van 

Johan de Witt die zich tegen de Zwolse partij hebben verzet, omdat Van Haersolte en zijn 

trawanten aanhangers van de Oranjepartij zijn. Zoals De Witt de eenheid van de Republiek in 

gevaar heeft gebracht, heeft de Deventer partij de eenheid van Overijssel in gevaar gebracht. 

Daarom zijn de Deventer regenten verantwoordelijk voor de ondergang van Overijssel die werd 

ingeluid door de verraderlijke overgave van hun stad, zo luidt de redenering waarmee de Zwolse 

tekstschrijvers in 1672 afrekenden met hun tegenstanders.  

Kenmerkend voor het politieke denken van beide partijen is dat zij het ontstaan van deze 

oppositionele rollen niet verbinden met de corporatieve inrichting van hun staat maar met de 

persoon van hun tegenstander, meer in het bijzonder met de ambts- en persoonsgebonden 

deugden waarover regenten geacht worden te beschikken. De tekstschrijvers realiseren zich 

naar eigen zeggen wel dat veel wetten gebaseerd zijn op ‘oude ende wel-hergebrachte 

coustumen’ waarvan niet vaststaat wanneer zij ‘by resolutie gearresteert ende inde registers 

geinfereert zijn’. Maar zolang de woordvoerders ‘het goet exempel van trouwe ende oprechte 
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Regenten’ belangrijker zeggen te vinden dan welke wet ook, blijven zij hun tegenstanders als 

persoon aansprakelijk stellen voor de gebreken van de staatsinrichting. 

De ethische vocabulaires waarmee de tekstschrijvers deze oppositionele rollen aankleden, 

bestaan uit melioratieve en peioratieve naamwoorden die de gepretendeerde goede en slechte 

eigenschappen van de geprezen en misprezen regenten expliciet benoemen. De uitspraak dat de 

tegenstander zich wel of niet heeft gedragen zoals van een goede regent mag worden verwacht, 

is meestal voldoende om het geschetste zelfbeeld en vijandbeeld aannemelijk te maken. Van de 

ambtgebonden (on)deugden worden het vaakst de eigenschappen vroom, trouw, rechtvaardig, 

moderaat, redelijk, vriendelijk dan wel de negatieve tegendelen daarvan genoemd. Kwaliteiten 

die verwijzen naar de zogeheten kardinale deugden. 

Van de persoonsgebonden (on)deugden worden de passies het meest genoemd als oorzaak 

van verwerpelijk regentengedrag. Veel politieke ruzies ontstaan volgens de tekstschrijvers 

doordat regenten zich door hun passies laten leiden. Van deze passies zijn staatzucht, baatzucht 

en eerzucht de krachtigste. Baatzucht is zelfs ‘een soo violente ende crachtige passie’ dat zij 

‘metten ouderdom aenwast, ende wanneer alle andere menschelijcke krachten verminderen, 

voornamentlijck toeneemt ende vermeerdert’. In deze vorm van politiek denken verandert de 

winnaar van een (omstreden) stemming in een tiran die door staatzucht wordt gedreven, en 

verandert zijn opponent in een door afgunst gedreven scheurmaker die de openbare orde 

verstoort en de landsregering in diskrediet brengt. 

Begeerte is in dit mensbeeld de voedingsbodem van de passies die de regenten bedreigen, 

en zelfbeheersing de kardinale deugd waarmee zij deze onder controle kunnen houden. Alleen 

op die manier kunnen zij ‘door hare goede opsicht ende getrouwe voorsorge oock anderen van 

die pernicieuse machinatien der giericheyt bevryden, ende dese dangereuse passie met een 

onversoenlijcken haet vervolghen ende een geduyrigen oorlogh aendoen’. Via de begeerte als 

overkoepelende ondeugd introduceren de tekstschrijvers ook de christelijke hoofdzonden als 

zedelijke norm in het publieke debat, meer in het bijzonder hoogmoed, hebzucht, wellust, 

jaloezie en vraatzucht. De aangehaalde voorbeelden komen uit de persoonlijke levenssfeer van 

de tegenstander.  

Deze overgang in de bewijsvoering voltrekt zich na 1668. Ïn deze periode gaan de 

anonieme pamfletten overheersen. Inhoudelijk gezien treden er twee veranderingen op. De 

eerste is dat de enthymematische bewijsvoering met behulp van de gemeenschappelijke topen 

vrijheid-eenheid-hoogheid plaatsmaakt voor een paradigmatische, waarin een opsomming van 

concrete voorbeelden het publiek van de slechtheid van de tegenstander moet overtuigen. De 

tweede verandering is dat de voorbeelden en woordvoerders uit de klassieke oudheid geleidelijk 

naar de achtergrond verdwijnen ten gunste van bronnen en personen uit de actualiteit en het 

meer recente verleden.  

Deze overgang wordt voor het eerst zichtbaar in het Zwolse pamflet Den Herlevenden 

Cromwel waarin de Italiaanse rechtsgeleerde Bartolus de Saxoferrato (1313-1357) het tiran-

frame levert, klassieke auteurs de gezaghebbende uitspraken en de actualiteit de gezaghebbende 

voorbeelden. De voorbeelden betreffen veelal beschuldigingen van vermeend politiek en 

zedelijk wangedrag die als feiten worden gepresenteerd, terwijl de opgesomde voorbeelden 

betekenis krijgen in het frame dat de tekstschrijvers vooraf hebben gekozen. De Deventer 

tekstschrijvers zijn in deze strategie het meest geloofwaardig, omdat zij het politieke gedrag 

van hun tegenstanders van meet af in al hun pamfletten, de ondertekende en de anonieme, 
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hebben geregistreerd. Bovendien kunnen zij zich beroepen op uitspraken van de Staten van 

Holland en de Staten-Generaal. 

Deze riante uitgangspositie maakt dat de Deventer regenten de woordvoering in het tweede 

conflict vrijwel geheel kunnen overlaten aan de Vrome Patriot als hun belangrijkste zegsman. 

Hij is degene die in 1670 het complete dossier-Van Haersolte (vanaf 1654) opnieuw in de 

openbaarheid brengt, deze keer om met dezelfde feiten aan te tonen dat Van Haersolte niet 

zozeer een tiran is als wel een majesteitsschenner en een scheurmaker, zoals hij in het tweede 

conflict wordt gepresenteerd.  

De Zwolse tekstschrijvers hebben meer moeite om gezaghebbende voorbeelden van 

vermeend politiek wangedrag te vinden, zeker nadat de Staten van Holland hebben vastgesteld 

dat de schorsing van Van Haersolte op een wettig genomen meerderheidsbesluit berustte. De 

Zwolse strategie is er dan ook vooral op gericht om de reputatie van de tegenpartij met 

voorbeelden van vermeend zedelijk wangedrag in diskrediet te brengen en aan te tonen dat hun 

tegenstanders door passies gedreven tirannen zijn. Na juni 1672 gebruiken de Zwolse 

tekstschrijvers dezelfde voorbeelden om aan te tonen dat hun tegenstanders landverraders zijn. 

In deze fase van het publieke debat is van een logisch-argumentatieve bewijsvoering geen 

sprake meer, al hebben de teksten door hun paradigmatische opbouw nog wel een deliberatieve 

opzet. Vooral in de Zwolse pamfletten overheersen zedelijke vijandbeelden die met veel pathos 

worden gepresenteerd. De Deventer regenten houden de logisch-argumentatieve bewijsvoering 

het langst vol en proberen om de beschuldiging van landverraad met feitelijk tegenbewijs te 

weerleggen. Wanneer zij het publieke debat in 1673 dreigen te verliezen, sluipen de pathetisch 

geformuleerde vijandbeelden ook de pamfletten van de Deventer tekstschrijvers binnen. 

 

7.5 Oorlog gewonnen, vrijheid verloren 

 

De Overijsselse partijstrijd (1654-1675) is de geschiedenisboeken ingegaan als een afgeleide 

van de strijd tussen prinsgezinden en staatsgezinden. Een andere voorstelling is die van een vete 

tussen de adellijke families Van Haersolte en Van Raesfelt. Geen van beide verklaringen wordt 

door dit onderzoek bevestigd. Het beeld dat Overijssel een proeftuin was waar Johan de Witt in 

1654 samen met de Deventer partij zijn eerste slag leverde met de prinsgezinden, is een frame 

dat de Zwolse partij in 1672 introduceerde om zichzelf te rehabiliteren. De voorstelling van de 

vete is een frame dat in 1668 voor het zijn intrede deed als een gepersonaliseerde voorstelling 

van de partijstrijd: Van Haersolte versus Van Raesfelt. 

De Overijsselse partijstrijd is uit zoveel verschillende deelconflicten opgebouwd dat het 

moeilijk is een hoofdoorzaak aan te wijzen. De wens van de ridderschap Twente om een drost 

uit eigen kring te hebben, de woede van het Deventer stadsbestuur over het uiteenvallen van 

het aloude stedenverbond, de vrees voor het ontstaan van een oligarchistisch landsbestuur, de 

opkomst van de stad Zwolle tegenover de teloorgang van Deventer, het patronagestelsel van de 

Van Haersoltes, de verdeling van de overheidsambten, de benoeming van de Friese stadhouder, 

de omkoping van de Kamper gemeenslieden: eindeloos is de reeks conflicten die de partijen 

met elkaar uitvechten en allemaal dragen zij op hun manier bij aan het ontstaan en het 

voortwoekeren van de politieke crisis. 

Als er al een gemeenschappelijke noemer voor de partijstrijd kan worden aangewezen, is 

het de partijvorming zelf. In Overijssel kwam het proces van machtsvorming en staatsvorming 
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laat op gang. Overijssel was een jonge staat, gevormd in 1528, die zich pas in 1578 bij de 

Opstand aansloot en nog tot 1626 voor een groot deel onder Spaans bestuur viel. Tot dat 

moment domineerden Deventer, Kampen en Zwolle het landsbestuur. Pas in de eerste decennia 

van de zeventiende eeuw ontwikkelde de ridderschap zich tot een volwaardige 

regeringscorporatie waarvan na 1626 ook de Twentse jonkers deel gingen uitmaken. 

De Staten van Overijssel werden na het vertrek van de Spaanse bezetting voor het eerst een 

territoriaal landsbestuur, al bezaten zij ook toen het hoogste overheidsgezag niet overal. 

Deventer, Kampen en Zwolle bleven zich ook na 1626 gedragen als autonome stadsrepublieken 

waar de landsregering niets te vertellen had. Als stemhebbende leden van de Staten van 

Overijssel bestuurden zij samen met de ridderschap de rest van het land, onderverdeeld in de 

gewesten Salland, Twente en het Land van Vollenhove. Naast deze politieke relatie hadden de 

steden met deze gewesten ook economische banden: Deventer met Twente, Zwolle met Salland, 

en Kampen met het Land van Vollenhove. 

De komst van de territoriale landsregering bracht een proces van politieke machtsvorming 

op gang dat aan het aloude stedenverbond tussen Deventer, Kampen en Zwolle een einde 

maakte. Dit stedenverbond was in 1317 gesloten om de steden een sterkere positie te geven ten 

opzichte van de landsheer en de edelen. Behalve met elkaar konden de drie steden nu ook 

coalities sluiten met de ridderschap in hun gebied. De eerste tekenen van deze nieuwe 

coalitievorming openbaarden zich in de groeiende irritatie in Deventer en Twente over de 

invloed van de Van Haersoltes en de stad Zwolle. 

Zwolle was veel beter uit de Opstand gekomen dan Deventer en leek bovendien als centraal 

gelegen stad de vaste standplaats te worden van het centrale overheidsapparaat. In dezelfde 

periode kregen de Van Haersoltes dankzij de patronage van de stadhouder steeds meer functies 

in handen in landsbestuur en leger. Samen vormden de magistraat van Zwolle en de Van 

Haersoltes binnen het landsbestuur natuurlijke bondgenoten. De ambtenruil die Van Haersolte 

in 1654 met Zwolle en Kampen regelde, was de eerste politieke daad van deze nieuwe coalitie. 

De ruil werd het begin van een machtsstrijd waarin elk meningsverschil in beginsel kon 

uitgroeien tot een onoverbrugbaar conflict. 

Dat de duur van de partijstrijd mede werd beïnvloed doordat zij ook via pamfletten werd 

uitgevochten, is niet te bewijzen maar wel aannemelijk, al was het maar omdat elke publieke 

verklaring een tegenreactie opriep die weer nieuwe conflictstof opleverde. Afgezien daarvan 

werd de duur van de partijstrijd niet zozeer bepaald door de veelheid van conflicten die de 

partijen lieten ontstaan, maar vooral door hun onvermogen om deze te beëindigen. Zelf 

schreven zij dat toe aan de harde humeuren van hun tegenstanders, maar daar lag de werkelijke 

oorzaak natuurlijk niet. 

De partijen verschilden met elkaar over veel kwesties van mening, maar over één ding 

waren zij het hartgrondig eens, en wel over het beginsel dat ‘particuliere rechten, vryheden en 

privilegen niemant by pluraliteyt van stemmen konnen werden ontnomen’. Dat beginsel is het 

belangrijkste argument dat zij tegen elkaar in alle conflicten in stelling brachten, de Deventer 

partij in 1654 en de Zwolse in 1668. Beide keren ging het uiteraard om de vrijheden van de 

eigen corporaties en de eigen leden. Voor de Deventer partij bestond deze vrijheid in 1654 in 

het recht van haar leden om hun stemmen in het landsbestuur tot gelding te brengen zonder dat 

deze door ongeldige stemmen van de tegenpartij krachteloos werden gemaakt. 
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Voor de Zwolse partij moet in 1668 onderscheid worden gemaakt tussen de persoonlijke 

rechten en vrijheden die van Rutger van Haersolte als edelman toekwam, en de corporatieve 

rechten van de stad Zwolle. Voor Van Haersolte bestond zijn vrijheid uit het recht om het ambt 

van drost van Salland voor het leven uit te oefenen, tenzij hij door een onafhankelijk rechter 

wegens een ambtsmisdrijf werd veroordeeld. Voor Zwolle bestond de vrijheid uit het recht om 

de schorsing van Van Haersolte ongeldig te verklaren, omdat deze niet door een rechtelijk 

vonnis maar door een politiek meerderheidsbesluit tot stand was gekomen. 

Beide conflicten waren op zichzelf staande incidenten, maar legden wel de zwakte van 

Overijssel als staat bloot, namelijk dat de landsregering niet in staat was om in omstreden 

kwesties besluiten te nemen die voor alle leden bindend waren. Beide partijen beleden met de 

mond wel dat het beginsel van de overstemming in conflictsituaties de enige manier was om tot 

een besluit te komen, maar als een meerderheidsbesluit om welke reden dan ook aan een 

minderheid onwelgevallig was, bood het gewoonterecht de minderheid altijd de mogelijkheid 

om zich daaraan te onttrekken. Zo ruim waren de uitzonderingsbepalingen wel geformuleerd. 

Zowel in 1654 als in 1668 bracht de verwerping van het meerderheidsbesluit een stroom 

van conflicten op gang die door de partijen niet meer kon worden beheerst. Mogelijk heeft 

daarbij ook een rol gespeeld dat Overijssel geen Hof van Justitie bezat dat over de kwestie-Van 

Haersolte kon beslissen. Het hoogste rechtscollege was de Klaring, een rechtbank die nog 

dateerde uit de tijd dat Overijssel deel uitmaakte van het prinsbisdom Utrecht. Aangezien de 

Klaring uit dezelfde personen was samengesteld als de landsregering, bood de juridische weg 

geen oplossing. Daardoor sleepte met name de schorsingszaak zich voort tot 1671, hoewel er 

al in 1669 een uitspraak van de Staten van Holland lag over de vraag wie van de beide partijen 

het staatsrecht aan haar zijde had. 

Dat ook de bemiddelaars uit Holland de staatinrichting van Overijssel niet fundamenteel 

konden veranderen, blijkt uit het regeringsreglement dat zij de partijen in 1657 oplegden. 

Daarin werd bepaald dat ‘alle en yedere resolutien, rechten en oude costumen, welcke bij dese 

niet en worden gealtereert of verandert, sullen blijven in haer kracht ende vigeur’. Wel bevatte 

het voorschriften die ongeldige stemmingen moesten voorkomen. Zo mochten naaste 

familieleden niet meestemmen over de benoeming van een verwant in een overheidsambt en 

moesten zowel de te benoemen kandidaat als de stemmende leden zweren dat zij geen beloften 

of giften hadden ontvangen en gedaan, zaken die in 1654 allemaal waren voorgevallen. 

De positieve gevolgen van dit regeringsreglement waren bij het conflict in 1668 meteen 

merkbaar: dat alle uitgebrachte stemmen geldige stemmen waren, werd ook door de Zwolse 

partij niet betwist. De Zwolse regenten stelden alleen vast dat over de schorsing van Van 

Haersolte niet met meerderheid van stemmen had mogen worden beslist. Nadat de Hollandse 

arbiters Van Beuningen en Paets hadden geoordeeld dat de Deventer partij een geldige 

meerderheid vormde, lieten zij het oordeel over de rechtmatigheid van de schorsing aan de 

partijen zelf over. Ook nu kwamen deze daar niet uit en dwongen zij de Staten-Generaal om de 

schorsing conform het meerderheidsbesluit alsnog op te leggen, al hadden de Deventer regenten 

inzake de duur inmiddels wel water bij de wijn gedaan. 

Na beëindiging van de Frans-Munsterse bezetting werd het debat over de staatsvorming 

hervat. De drie steden herstelden hun aloude verbond maar konden niet voorkomen dat zij hun 

belangrijkste privilege verloren: de vrijheid om hun eigen stadsbestuur te kiezen. Dat recht eiste 

stadhouder Willem III voor zich op, zoals hij ook het recht opeiste om de drosten, 
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landrentmeesters en andere gewestelijke ambtsdragers te benoemen. De maatregel zette zoveel 

kwaad bloed dat de Staten van Overijssel na het kinderloos overlijden van Willem III het oude 

regeringsreglement van 1657 in ere herstelden zodat de steden weer baas in eigen huis werden.  

Daarmee deden de Staten van Overijssel hetzelfde als in 1578 toen zij de gevolgen van een 

halve eeuw centralistisch Bourgondisch bestuur repareerden: zij draaiden de klok terug en 

herstelden de rechten en vrijheden die zij waren kwijtgeraakt. Het behoud van de stedelijke 

autonomie was feitelijk ook de inzet van de partijstrijd 1654-1671, zij het dat het toen niet de 

Spaanse koning was die de vrijheid van de steden bedreigde maar de stadsbesturen zelf. 

Gedurende de gehele achttiende eeuw zou het behoud van de stedelijk autonomie het 

belangrijkste politieke programmapunt van de drie stemhebbende steden in Overijssel blijven.  

 

7.6. Integratie van de onderzoeksparadigma’s  

 

De integratie van de onderzoeksparadigma’s in deze casestudy leidt tot de volgende conclusie 

inzake de relatie tussen publieke opinievorming en staatsvorming. Habermas verbond het 

ontstaan van de publieke opinie met de totstandkoming van de vroegmoderne territoriale 

rechtstaat, waarin economisch zelfstandige burgers de publieke ruimte veroverden op hun vorst. 

De analyse van het Overijsselse corpus laat een ander beeld zien: het ontstaan van de publieke 

opinie ging in de Republiek aan de totstandkoming van de vroegmoderne democratische staat 

vooraf.  

In Overijssel begon dit proces al in de Middeleeuwen, en wel in de stemhebbende 

handelssteden Deventer, Kampen en Zwolle. De publieke ruimte waarin de burgers van deze 

steden elkaar in vrijheid konden ontmoeten, werd van de vorst gekocht: de stadsvrijheid was de 

prijs die de landsheer betaalde voor de steun die de steden hem toezegden bij de pacificatie van 

zijn feodale staat. Om elkaars vrijheden te beschermen sloten de drie steden in 1317 een politiek 

verbond dat in de volgende eeuwen telkens werd vernieuwd en uitgebreid. 

Collectieve belangenbehartiging en publieke meningsvorming waren in de Overijsselse 

steden onlosmakelijk met elkaar verbonden: de fysieke ruimte van de ommuurde stad was de 

permanent aanwezige publieke ruimte waarin de burgers hun belangen op elkaar konden 

afstemmen. De gemeenschappelijke opinievorming was gebaseerd op een publieke 

gesprekssituatie waarvan de medialogica werd bepaald door de interactie tussen mondelinge 

communicatie (informeel en formeel), handgeschreven teksten (petities, brieven en plakkaten) 

en publieke rituelen (openbare afkondigingen, terechtstellingen, feesten). 

De lokale politieke besluitvorming was geïntegreerd in de lokale openbare 

meningsvorming. Directe invloed op de politieke besluitvorming in hun stad oefenden burgers 

en lokale corporaties uit door middel van handgeschreven petities. Indirecte invloed konden zij 

uitoefenen via de gemeenslieden van hun straat, die elk jaar de magistraat kozen en ook 

anderszins nauw betrokken waren bij de politieke besluitvorming. Besluiten werden door 

magistraat en meente met meerderheid van stemmen genomen en door middel van ceremoniële 

afkondigingen of handgeschreven plakkaten bekendgemaakt. Het stedelijk oproer was het 

laatste medium dat burgers konden inzetten om een ander besluit af te dwingen. 

Het waren deze culturen van stedelijk republicanisme die met elkaar in botsing kwamen, 

toen de drie steden elkaar na 1648 terugvonden in een landsregering waarin zij samen met de 

ridderschap het soevereine gezag over het Overijsselse platteland moesten gaan uitoefenen. De 
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benoeming van een drost in Twente, voorgekookt door de ridderschap onder leiding van Rutger 

van Haersolte via het gebruikelijke systeem van gunstverlening, werd de splijtzwam die het 

aloude stedenverbond en de landsregering in het voorjaar van 1654 uit elkaar deed vallen.  

Binnen de actualiteit van het moment konden de Deventer regenten de omstreden 

benoeming niet anders zien dan als een inbreuk op hun stedelijke autonomie. Het vocabulaire 

dat zij daartegen in stelling brachten, was de taal van het stedelijk republicanisme: vrijheid 

tegenover slavernij, deugd tegenover ondeugd, eenheid tegenover burgeroorlog. De omstreden 

benoeming werd door de Deventer regenten geplaatst in een frame dat was gebaseerd op het 

beginsel dat niemand met meerderheid van stemmen van zijn rechten en vrijheden kon worden 

beroofd. De Zwolse partij beriep zich in de tweede crisis op hetzelfde beginsel. 

De crisis in de landsregering creëerde een publieke gesprekssituatie met een geheel andere 

medialogica dan de stedelijke, waarmee in de ontwikkeling van de publieke opinie als autoriteit 

de tweede fase aanbrak. Waar de publieke ruimte in de steden samenviel met de fysieke, moest 

zij in het gewest door de partijen worden gecreëerd. Als medium gebruikten zij daarvoor in 

eerste instantie het plakkaat, opgehangen op de daarvoor bestemde openbare plaatsen in het 

gewest. Toen bleek dat deze door de tegenpartij werden verwijderd, schakelde men over op het 

gebruik van pamfletten. 

Daarmee veranderde de publieke opinievorming in drie opzichten van karakter. Het 

stadsbestuur bleef weliswaar de corporatieve vertolker van de publieke opinie van zijn burgers, 

maar de publieke gesprekssituatie werd oppositioneel: er was een externe vijand die de 

stedelijke vrijheden bedreigde en met alle macht bestreden moest worden. Verder werd de 

publieke woordvoering deliberatief in plaats van proclamatief: niet langer kon het stadsbestuur 

volstaan met het bekendmaken van zijn besluiten, men diende deze besluiten nu ook te 

motiveren. Tenslotte veranderde het gewenste publieksbereik: in plaats van zich alleen tot de 

eigen inwoners richtten de stadsbesturen zich nu tot ‘alle de werelt’, een staande uitdrukking 

die zich het best laat vertalen als ‘het algemene publiek’.  

De bovenlokale adressering van de politieke casus was het begin van het ontstaan van de 

publieke opinie als retorische autoriteit: de oppositionele publieke gesprekssituatie plaatste de 

lezers automatisch in de rol van scheidsrechter aan wie door de partijen om een redelijke 

beoordeling van hun casus werd gevraagd. Deze nieuwe vorm van politieke gespreksvoering 

had nog een tweede effect, zij het onbedoeld. Gevraagd om een redelijk oordeel, werd het 

publiek impliciet in de verleiding gebracht om dit oordeel ook te uiten. 

 Zolang de openbaarmaking van stedelijke publieke opinie volgens de corporatieve 

spelregels aan de stadsbesturen voorbehouden was, bleef deze onbedoelde invitatie zonder 

gevolg. Dat veranderde toen na de inval van de buitenlandse troepen in 1672 het staatkundige 

stelsel in de Republiek uit elkaar viel en ook de daarmee verbonden corporatieve woordvoering 

ophield te bestaan. In plaats daarvan kwam een breed palet van persoonlijke opinies 

tevoorschijn, afkomstig van burgers en edelen die zich nu vrij voelden om hun eigen meningen 

ook openbaar te maken, al dan niet anoniem.  

In Deventer viel de burgerij in twee elkaar bestrijdende groepen burgers uiteen die beide 

pamfletten uitbrachten, al dan niet onder eigen naam, en meestal ter verdediging van eigen 

reputatie of eigen gewin. Binnen de ridderschap ontstonden twee stromingen waarvan de ene 

stelde dat de stadsregenten en edelen die naar Holland waren gevlucht, verraad hadden 

gepleegd, en de andere dat degenen die waren gebleven, zich schuldig hadden gemaakt aan 
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verraad door trouw te zweren aan een buitenlandse vorst. Voor het eerst werd in deze periode 

ook merkbaar dat de publieke opinies en de publieke ruimten in Holland en Overijssel elkaar 

wederzijds gingen beïnvloeden. 

De Hollandse publieke opinie stond te lezen in Hollandse pamfletten en historieboeken die 

ook Overijssel bereikten. Daarin werd de capitulatie van Overijssel afgeschilderd als een daad 

van verraad en ontrouw. De lafheid van de Overijsselse regenten werd in deze publicaties 

geplaatst tegenover de moed waarmee de Hollandse steden zich vroeger tegen de Spaanse 

koning hadden verzet. De Zwolse partij kopieerde het Hollandse frame en bracht het in stelling 

tegen de Deventer regenten om wraak te nemen voor de politieke nederlaag die men in de 

voorafgaande jaren had geleden.   

Aan deze uitzonderingstoestand kwam een einde, nadat de vijandelijke legers in 1674 de 

Republiek hadden verlaten en het oude staatkundige bestel in ere werd hersteld. De autonomie 

van de Overijsselse stadsrepublieken keerde voorlopig niet terug: voortaan benoemde 

stadhouder Willem III de stedelijke regenten. Daarmee verloren de steden in de ogen van hun 

burgers het belangrijkste recht dat zij sinds de Middeleeuwen bezaten: het recht om hun eigen 

bestuurders te kiezen. Het politieke debat over de stedelijke autonomie ging wel door en volgde 

het Hollandse debat over nut en noodzaak van een stadhouder als hoofd van de Republiek.  

Zolang de corporatieve publieke woordvoering in de steden het exclusieve recht bleef van 

de stadsbesturen, veranderde er in de staatsvorming niets. De stadsbesturen bleven vasthouden 

aan hun autonomie, hoewel die van steeds meer kanten werd bedreigd: van buiten door de 

stadhouder, ridderschappen en concurrerende steden (al dan niet in onderlinge coalities), en van 

binnen door stedelijke oppositiegroepen van ingezetenen die ook een stem opeisten in het 

stedelijk bestuur. 

De doorbraak naar een nieuwe, meer democratische staatsvorm kwam in 1781 op gang 

vanuit een nieuw publiek paradigma: het volk als hoogste beroepsinstantie in het staatsbestel. 

Het publieke debat daarover werd geopend door een Gelders-Overijsselse edelman die zijn 

pijlen op het eerste gezicht alleen op de stadhouder richtte, maar in werkelijkheid het complete, 

op de oude rechten van steden en ridderschappen gebaseerde regeringsstelsel van de Republiek 

ter discussie stelde: Joan Derk van der Capellen. 
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EPILOOG 

 

Met zijn pamflet Aan het Volk van Nederland uit 1781 luidde Van der Capellen de moderne tijd 

in.747 Op het eerste gezicht was zijn open brief aan de inwoners van de Republiek aan dezelfde 

doelgroep gericht als de Declaratie van de Deventer regenten in 1654. Van der Capellen 

adresseerde zijn boodschap aan ‘het volk van Nederland’, terwijl de Deventer partij zich richtte 

tot ‘alle trouwe ende oprechte Regenten ende goede Ingesetenen deser Landen’. Achter deze 

ogenschijnlijke overeenkomst in adressering gingen twee visies op de Republiek schuil. 

Voor de Deventer partij was de Republiek een bond van zeven staten (‘Landen’) die door 

de stemhebbende steden en ridderschappen werden bestuurd op grond van de corporatieve 

rechten die zij van hun voormalige vorst hadden gekregen. Tijdens de Opstand hadden deze 

staten een verbond gesloten en beloofd elkaars rechten en vrijheden te verdedigen en te 

respecteren. Op deze afspraak deden de Deventer regenten in 1654 een beroep, toen zij de 

regenten en de burgers in de Republiek opriepen om de ‘authoriteyt van de wettige Overheyt’ 

en de ‘dier-gekochte Vryheyt’ in Overijssel te helpen herstellen.  

Van der Capellen stond een andere Republiek voor ogen. Door zich tot zijn lezers te richten 

als ‘het volk van Nederland’, presenteerde hij de Republiek als een territoriale staat waarvan 

hij de ingezetenen opriep om in opstand te komen tegen overheden en overheidspersonen die 

hun vrijheden en rechten onderdrukten, in het bijzonder de stadhouder. Zichzelf beschouwde 

hij als een gedupeerde van de bestaande orde: het lidmaatschap van de ridderschap, voor een 

edelman noodzakelijk om politiek actief te worden, was hem zowel in Gelderland als Overijssel 

geweigerd. In Gelderland omdat zijn stamboom niet klopte, in Overijssel omdat hij geen 

havezate bezat waaraan stemrecht was verbonden.  

Uiteindelijk alsnog toegelaten in Overijssel, stuitte hij als lid van de landsregering op de 

misstand van de feodale drostendiensten in Twente. De ontdekking daarvan dwong hem te doen 

wat voor hem geen ander lid van de ridderschap had gedaan: opkomen voor de rechten van 

degenen die hij geacht werd te vertegenwoordigen, de inwoners van het platteland.748 Zijn actie 

voor de bevrijding van de Twentse boeren werd hem door de andere leden van het landsbestuur 

niet in dank afgenomen. Hij werd in 1778 uit de regering verwijderd en begon daarna aan het 

schrijven van zijn protestpamflet. 

Zowel de Deventer regenten als Van der Capellen baseerden hun politieke visies op het 

klassieke republicanisme dat de grondslag vormde van de Overijsselse stadsrepublieken. 

Datzelfde republicanisme was in de achttiende eeuw ook het politieke denken gaan bepalen van 

oppositionele groepen in territoriale staten die door een dynastieke vorst werden bestuurd. Daar 

kreeg het, onder invloed van de Verlichting, de vorm van een vrijheidsideaal dat niet was 

                                                      
747 Volgens Wyger Velema gaat het te ver om Van der Capellen te beschouwen als een proto-democraat of proto-liberaal in 

de moderne betekenis van het woord. Van der Capellen pleitte voor meer politieke participatie door de burgers, maar 

beperkte het ideaal van het politiek actieve burgerschap tot de ‘onafhankelijke, manlijke, bezittende burgers’. Daarmee was 

hij volgens Velema eerder een representant van het klassieke republicanisme dan van het revolutionaire republicanisme van 

de Verlichting. De Patriotten slaagden er volgens hem niet in om hun burgerschapsideaal te combineren met een modern 

representatief staatkundig stelsel. Zie verder: Wyger R.A. Velema, Omstreden Oudheid. De Nederlandse achttiende eeuw en 

de klassieke politiek, Amsterdam 2010. Zie ook: Wyger R.A. Velema, ‘Van democraat tot republikein. De historisering van 

Joan Derk van der Capellen tot den Pol’, in: Groniek: Historisch Tijdschrift, 93 (1985), 321-332.  
748 De drostendiensten vormden een feodaal gewoonterecht dat de boeren in Overijssel verplichtte om tweemaal per jaar 

hand- en spandiensten te verrichten voor de drost in hun gebied. Deze diensten waren in 1651 formeel afgeschaft, maar in 

Twente blijven voortbestaan. 
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gebaseerd op oude privileges als stadsrechten en geboorterechten, maar op het natuurrecht 

waarop iedere mens aanspraak kon maken.  

In het pamflet van Van der Capellen vloeiden de vocabulaires van beide stromingen samen 

in het beroep dat hij deed op het oordeel van het ‘volk van Nederland’. Daarmee sprak hij de 

Nederlanders niet alleen aan als retorische autoriteit, maar verwees hij tevens naar het volk als 

politieke autoriteit. Toch was hij zeker geen democraat in de moderne zin des woords. Zijn 

beroep op ‘het volk van Nederland’ was in de eerste plaats een overtuigingsmiddel om zijn 

pleidooi voor het klassieke vrijheidsideaal kracht bij te zetten.  

Wat Van der Capellen tot een vernieuwer maakte, was niet zijn politieke visie: theoretisch 

gezien was zijn pamflet een rommelig verhaal.749 Wat hem onderscheidde van de andere leden 

van de ridderschap, was dat hij niet het woord voerde namens zijn stand, maar namens de 

ingezetenen van het gebied dat hij vertegenwoordigde: het platteland. Dat deed hij in een stijl 

die de lezer ook vandaag nog in het hart kan raken.750 Daardoor slaagde hij erin om als eerste 

politicus een urgent politiek probleem – gelijke rechten voor iedereen – door middel van een 

pamflet als nationaal gespreksonderwerp te agenderen.  

Op die manier bracht hij een proces van openbare meningsvorming op gang dat uitmondde 

in een nieuwe vorm van politiek zelfbestuur dat de traditionele staatkundige indeling in 

stemhebbende steden en ridderschappen doorbrak: de Patriottenbeweging. Tot dat moment 

hadden oppositionele stromingen voornamelijk bestaan als retorische frames: arminianen 

tegenover gomaristen, staatsgezinden tegenover prinsgezinden, libertijnen tegenover preciezen. 

De bewegingen die daarmee werden aangeduid, waren in de eerste plaats politieke gezindheden. 

Als zij al tot groepsvorming leidden, waren de organisatorische verbanden meestal van 

tijdelijke aard en hadden zij een informeel karakter, gebaseerd op patronage en contracten van 

correspondentie. 

De Patriottenbeweging was de eerste oppositiebeweging die leidde tot een politieke 

organisatie in de moderne zin des woords. Dat proces begon van onderop, dat wil zeggen op de 

enige plaats waar burgers politieke rechten hadden: in de steden. Vandaar verspreidde het zich 

als een strovuur over het land. Nieuw was dat de beweging in de vorm van De Post van den 

Neder-Rhijn en De Politieke Kruyer over landelijk verspreide opiniebladen kon beschikken.751 

Voor de rest waren de politieke strijdmiddelen die van het klassieke stedelijke oproer: petities 

die aan stadsbesturen en landsbesturen werden aangeboden, lokale protestvergaderingen en 

ordeverstoringen, en vooral veel gemarcheer met eigen lokale burgermilities in georganiseerd 

verband. 

Vooral dat laatste element verbond de Patriottenbeweging met de politieke cultuur van de 

aloude stadsrepubliek, waarin de burgerij, al dan niet samen met de schutterij, altijd het wapen 

van het stedelijk oproer achter de hand had, wanneer alle andere overtuigingsmiddelen waren 

                                                      
749 Kossmann 1987, 249-254. 
750 Van der Capellen schreef de tekst in de ik-vorm, maar verbond niet zijn naam aan het pamflet. Maar de daden van Van der 

Capellen worden (als enige) in de open brief zo vaak in positieve zin genoemd dat men zich nauwelijks kan voorstellen dat de 

achttiende-eeuwse lezer hem niet met de open brief verband heeft gebracht, al stond hij niet als auteur genoemd.  
751 De Post van den Neder-Rhijn, opgericht in 1781, was een uitgave van het Utrechts patriottische genootschap Pro Patria et 

Libertate en was het eerste landelijk verspreide politieke opinieweekblad van Nederland. Tegenstanders van de patriotten 

werden bediend door de eveneens in 1781 opgerichte Ouderwetsche Nederlandsche Patriot van de Utrechtse regent Rijklof 

van Goens. Zie verder: J.M. Peterse, ‘Publicist voor Oranje. R. M. van Goens en De ouderwetse Nederlandsche patriot 

(1781-1783)’, in: Low Countries Historical Review 103/2 (1988), 182–208. 
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uitgeput. Zo ontwikkelde zich aan het einde van de achttiende eeuw binnen het oude 

statenverbond van de Republiek een nieuwe, nationaal georganiseerde politieke 

bevrijdingsbeweging met een paramilitaire organisatie als gewapende macht en Utrecht als 

politiek actiecentrum.  

Hoe naïef het was te denken dat burgers met lokale vrijkorpsen een revolutie gaande 

konden houden, bleek toen de koning van Pruisen, een zwager van stadhouder Willem IV, in 

1787 zijn leger naar de Republiek stuurde om orde op zaken te stellen. Op het moment dat het 

Pruisische leger het land binnen marcheerde, zakte de revolutie van de Patriotten als een 

pudding in elkaar. Van der Capellen maakte de teloorgang van zijn droom niet meer mee. Hij 

overleed in 1784, diep betreurd door zijn aanhangers. In het pompeuze standbeeld dat de 

Italiaanse beeldhouwer Ceracchi van hem maakte, leefde hij voort als een ware volkstribuun. 

Wat Van der Capellens pamflet uit 1781 verbindt met de Declaratie van de Deventer 

regenten uit 1654, is dat beiden een beroep deden op de publieke opinie in de hele Republiek. 

Dat Van der Capellens oproep slaagde, kwam doordat hij het probleem van de onvrijheid 

persoonlijk maakte en vele inwoners in de Republiek, burgers zowel als edelen, zich in zijn lot 

herkenden. Zijn politieke beweging leed vooralsnog schipbreuk, maar bracht zijn ideaal van 

een door gekozen burgers bestuurde territoriale staat wel dichterbij.  

Daarmee liep de publieke opinievorming in de Republiek opnieuw op de staatsvorming 

vooruit zoals ook de Deventer pamfletschrijvers op de toekomst vooruitliepen toen zij in het 

literaire personage van de Vrome Overijsselse Patriot het prototype schiepen van een modern 

politicus: een volkstribuun die opkwam voor de rechten van zijn politieke achterban: alle 

patriotten in Overijssel. In 1781 werd Van der Capellen de belichaming van dit rolmodel, zij 

het niet binnen Overijssel maar binnen de Republiek. Dat hij niet door het volk was gekozen, 

kwam omdat het staatsrecht daarvoor nog moest worden geschreven. 

Het bedenken van narratieve frames, gebaseerd op constructies van de actualiteit die het 

publiek als geloofwaardig kan aanvaarden, waardoor zij de kracht hebben om het beeld van de 

realiteit te bepalen en richting te geven: dat is wat voorlichters en media-adviseurs van moderne 

politici doen, maar ook wat de in de retorica geschoolde pamfletschrijvers van de Overijsselse 

regenten deden.  

Spindoctors waren zij, maar dan in de Gouden Eeuw.  
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SAMENVATTING 

 

Dit onderzoek is een casestudy naar de relatie tussen openbare meningsvorming en 

staatsvorming in de vroegmoderne tijd. De casus is een politiek conflict in Overijssel 

(1654-1675). Daar leidden de benoeming en schorsing van de edelman Rutger van 

Haersolte, respectievelijk als drost van Twente (1654) en als drost van Salland (1668), 

tweemaal tot een scheuring in de landsregering. Tegenover elkaar stonden de stad 

Deventer met de ridderschap Twente (Deventer partij) en de steden Zwolle en Kampen 

met de ridderschappen van Salland en Vollenhove (Zwolse partij). In de loop van de 

strijd liepen Kampen en de meerderheid van de Overijsselse ridderschap over naar de 

Deventer partij. 

Het conflict liep zo hoog op dat de partijen beide keren besloten om hun conflict 

ook voor te leggen aan hun inwoners. Dat leidde tot het eerste publieke debat in 

Overijssel, overgeleverd in de vorm van een nooit eerder onderzocht corpus van 124 

pamfletten. De opiniestrijd werd gedomineerd door de stadsbesturen: hun namen komen 

het vaakst voor als afzenders. De sterk verdeelde ridderschap trad als zelfstandige 

corporatie slechts eenmaal naar buiten. De opiniestrijd volgde de tijdlijn van de 

politieke strijd en is onder te verdelen in twee debatten: 1654-1657 en 1668-1671. Beide 

conflicten werden opgelost door arbitrage: de eerste keer door de Staten van Holland, de 

tweede keer door de Staten-Generaal. In beide gevallen kwam de Deventer partij als 

winnaar uit de bus. 

Hoewel de politieke strijd in september 1671 werd beëindigd, liep de pamfletstrijd 

nog tot 1675 door. Aanleiding was de inval van de legers van Frankrijk, Munster en 

Keulen in juni 1672 die in Overijssel een einde maakte aan het oude regentenbestuur. 

Van een politieke machtsstrijd veranderde de pamfletoorlog in een reputatiestrijd tussen 

burgers. Voormalige leden van de Zwolse partij grepen de capitulatie van Deventer aan 

om zich te wreken voor hun politieke nederlaag. Zij beschuldigden de magistraat van 

Deventer van landverraad en herschreven de Overijsselse partijstrijd als een politieke 

strijd tussen oranjegezinden en staatsgezinden. 

 

 Uitgangspunt van dit onderzoek is de vraag hoe de partijen het pamflet hebben gebruikt 

in hun politieke strijd. Daarmee is dit proefschrift in de eerste plaats een 

mediahistorische studie, maar niet alleen. Behalve als communicatiemedium kan het 

pamflet worden gedefinieerd als politiek document en als taaldocument. Het maakte 

deel uit van de mediatisering van de vroegmoderne politieke cultuur waarin het 

openbaar maken van opinies een oppositionele handeling werd die nauw verbonden was 

met de ontwikkeling van het politieke denken. Als taaldocument kan het worden 

gedefinieerd als voorbeeld van (politieke) overredingskunst. 

Alle drie genoemde onderzoekparadigma’s (mediahistorisch, politiek-historisch en 

literair-historisch) komen in dit onderzoek aan de orde aan de hand van drie parameters: 

de relatie van het corpus met de actualiteit, de architectuur van de publieke 

gesprekssituatie en de bewijsvoering met bijbehorende argumenten en retorische 

technieken. Het begrip actualiteit verwijst in dit interpretatiemodel naar de gedeelde 

urgente historische werkelijkheid waarover de publieke woordvoerders spreken; 
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publieke gesprekssituatie naar de interactie tussen de politieke rollen en de 

woordvoeringsrollen waarin de partijen zich aan het publiek presenteren; argumentatie 

naar het beeld van de actualiteit dat de woordvoerders als een aannemelijke waarheid 

aan het publiek voorhouden en de retorische middelen die zij daarbij gebruiken. 

Bij de analyse van het corpus wordt gebruik gemaakt van de taaltheorie waarin de 

meeste vroegmoderne tekstschrijvers en regenten waren geschoold: de (klassieke) 

retorica met haar indeling in drie publieke gespreksrollen (spreker, tegenspreker, 

toehoorder), publieke gesprekssituaties (genus deliberativum, iudiciale en 

demonstrativum), technische overtuigingsmiddelen (logos, ethos, pathos), argumenten 

(specifieke en gemeenschappelijke topen) en stijlmiddelen (genres, tropen en figuren). 

In de analyse wordt niet alleen de inhoud van de argumenten meegenomen, maar ook de 

redeneringen waarin deze worden gepresenteerd (syllogisme, enthymeem, paradigma). 

 

Het onderzoek naar de relatie tussen staatsvorming en publieke opinievorming is sinds 

het einde van de vorige eeuw gedomineerd door de theorie van de publieke ruimte van 

Jürgen Habermas. Hij verbond het ontstaan van de publieke opinie met de territoriale 

eenheidsstaat onder leiding van een dynastieke vorst. De publieke opinie ontstond 

volgens hem toen economisch zelfstandige burgers via landelijk verspreide kranten een 

publieke gesprekssituatie creëerden waarin zij hun overheid partij konden geven. De 

oppositionele dynamiek van het publieke debat in dit model was gebaseerd op de 

interactie tussen centrale overheid en burgers. 

Met zijn keuze voor het model van de territoriale eenheidsstaat stond Habermas in 

een klassieke onderzoekstraditie die de staatsvorming in Europa koppelde aan het 

streven van vorsten naar territoriale eenheidsstaten. Dit proefschrift laat zien dat 

vergelijkbare processen zich ook voordeden in andersoortige politieke gemeenschappen 

zoals stadsrepublieken en samengestelde staten, en vaak al veel eerder dan in 1700, het 

jaar waarin volgens Habermas voor het eerst in Engeland kan worden gesproken van 

een publieke opinie in de moderne zin des woords. De Republiek was zo’n 

samengestelde staat, niet bestuurd door een vorst maar door burgers.  

De Unie, zoals de Republiek ook wel werd genoemd, was een bondgenootschap 

van zeven soevereine staten die alleen over hun buitenlandse zaken samen beslisten. Op 

hun beurt waren de zeven bondgenoten zelf ook samengestelde staten. Zo 

functioneerden de IJsselsteden Deventer, Kampen en Zwolle tot het einde van de 18e 

eeuw in feite als zelfstandige stadsrepublieken waarover de Overijsselse landsregering 

geen enkele zeggenschap had. Hun autonomie was gebaseerd op een traditie van 

stedelijk zelfbestuur die terugging tot de Middeleeuwen, toen Overijssel als het 

Oversticht deel uitmaakte van het prinsbisdom Utrecht. In zijn strijd tegen lokale 

adellijke krijgsheren kon de bisschop de hulp van de drie steden niet missen. In ruil 

daarvoor ontvingen zij tal van privileges die de grondslag vormden van hun latere 

autonome status.  

In deze steden viel de fysieke ruimte van de ommuurde stad samen met de publieke 

ruimte waarin de inwoners hun politieke belangen deelden. Betrokkenheid en deelname 

van de burgerij aan het stadsbestuur was maximaal. De leden van de magistraat werden 

jaarlijks gekozen door afgevaardigden van de gezworen gemeente die op hun beurt de 
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burgers van de stad vertegenwoordigden. Het magistraatsambt was een 

burgerplichtambt dat een gekozen kandidaat niet kon weigeren op straffe van een 

geldboete. Belangrijke politieke besluiten werden door magistraat en gezworen 

gemeente tezamen genomen. De omvang van het stadsbestuur varieerde van 50 leden 

(Kampen) tot 64 (Deventer, Zwolle) op een totale bevolking van circa 6000-8000.  

De politieke besluitvorming was ingebed in een stedelijk communicatieproces dat 

bestond uit mondeling overleg, handgeschreven stukken (waaronder petities) en 

publieke rituelen. Besluiten werden met meerderheid van stemmen genomen en via 

publieke afroepingen vanaf het stadhuis of via handgeschreven plakkaten 

bekendgemaakt. Desgewenst konden deze door burgers later ten stadhuize ook worden 

ingezien. De uitvoering van de besluiten werd gewaarborgd door het corporatieve 

stedelijke harmoniemodel: bij het afleggen van hun eed moesten de burgers beloven om 

zich te gedragen zoals een getrouw burger betaamt en zich niet tegen de besluiten van 

het stadsbestuur te verzetten. 

 

Dit onderzoek laat zien dat de partijstrijd in Overijssel geen botsing was tussen 

staatsgezinden en oranjegezinden, zoals tot dusver werd verondersteld, maar tussen 

twee staatsvormen (stadsrepubliek versus territoriale staat). De kern van het conflict was 

dat de stadsrepublieken Deventer, Kampen en Zwolle, die dankzij hun aloude 

stedenverbond hun autonomie tegenover landsheer en adel altijd hadden kunnen 

handhaven, zichzelf na de Opstand terugvonden in het landsbestuur van een soevereine 

staat bestaande uit zes stemhebbende corporaties: drie steden en drie ridderschappen. De 

ridderschappen waren in de jaren daarvoor uitgegroeid van een losse verzameling 

individuen tot een volwaardige corporatie waarvan het stemgewicht even zwaar woog 

als dat van de drie steden samen.  

De nieuwe staatkundige constellatie leidde tot een verdeling van Overijssel in drie 

geopolitieke invloedssferen waarbij Deventer met Twente een combinatie vormde, 

Zwolle met Salland, en Kampen met het Land van Vollenhove. De omstreden 

benoeming van de Sallandse edelman Rutger van Haersolte als drost van Twente, tot 

stand gekomen in 1654 met steun van Zwolle en Kampen, werd door Deventer gezien 

als inbreuk op het aloude stedenverbond en een aantasting van haar stedelijke 

autonomie. Omgekeerd interpreteerde het Zwolse stadsbestuur in 1668 de schorsing van 

Van Haersolte als drost van Salland op dezelfde wijze. 

Met hun deelname aan de landsregering veranderde de rol van de stadsbesturen 

ingrijpend. In hun eigen stad waren zij de enige politieke autoriteit, in het landsbestuur 

konden zij gedwongen worden om oppositie te voeren, indien de eigen belangen in het 

gedrang kwamen. Voor hun publieke woordvoering had dat grote gevolgen. In eigen 

stad kon de magistraat volstaan met de afkondiging van een meerderheidsbesluit. Als 

oppositionele corporatie in het landsbestuur kon men in voorkomende gevallen 

gedwongen worden om een minderheidstandpunt in te nemen en naar buiten te brengen. 

In het gewestelijke communicatiemodel maakte het decreet plaats voor de 

deliberatieve verklaring en het handgeschreven plakkaat voor het gedrukte pamflet, 

omdat alleen op die manier iedereen kon worden bereikt. De overgang van het stedelijke 

naar het territoriale communicatiemodel vond in Overijssel plaats op 23 juli 1654, toen 
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de Deventer partij in een brief aan de tegenpartij aankondigde dat zij zich gedwongen 

voelde om haar mening ‘door een Manifest alle de werelt bekent te maken’, indien de 

tegenpartij bleef weigeren naar de landdag terug te keren. Deze brief kan worden 

beschouwd als de geboorteacte van de publieke opinie in Overijssel in de moderne 

betekenis van het woord: door zich tot het publiek te wenden met het verzoek om een 

oordeel, riep de Deventer partij de rol van de publieke opinie als politieke autoriteit zelf 

in het leven.  

Eenmaal op gang gekomen ontwikkelde het publieke debat zich tot een interactief 

proces waarin de actie van de ene partij die van de andere uitlokte. Uit de analyse van 

het corpus blijkt dat het bereik van dit debat vooralsnog beperkt bleef tot Overijssel, ook 

al was het aangekondigde manifest wel degelijk ook gericht aan het publiek in de andere 

gewesten. Het conflict was in elk geval ernstig genoeg om in de Staten-Generaal te 

worden geagendeerd, maar dat leidde niet tot deelname aan het publieke debat door de 

inwoners van andere gewesten.  

Dat bewijst dat de zeven staten van Republiek in de zeventiende eeuw nog altijd 

gescheiden publieke ruimten waren. Alleen na 1672, toen de Republiek werd overlopen 

door vijandelijke legers, deed zich tussen Overijssel en Holland een kortstondige 

uitwisseling van publieke opinies voor: de in Holland populaire mening dat Overijssel 

verraad had gepleegd, werd door de Zwolse partij overgenomen en tegen de Deventer 

partij in stelling gebracht, omdat Deventer zich als eerste stad aan de vijand had 

overgegeven. Dat was tevens het moment waarop zich in Deventer een stedelijke 

oppositiegroep manifesteerde die de gewestelijke pamfletstrijd aangreep om het 

stadsbestuur publiekelijk ter verantwoording te roepen. Daarmee deed het gedrukte 

pamflet ook zijn intrede in de stedelijke politiek. 

 

Zover was het in 1654 nog niet. Dat de Overijsselse regenten moesten wennen aan hun 

nieuwe rol, blijkt uit het feit dat zij zich in hun eerste pamfletten voor hun openbare 

optreden nog verontschuldigen en het voeren van oppositie aanduiden met het 

pejoratieve begrip ‘opiniatreren’ (hardvochtig en koppig vasthouden aan een standpunt). 

In eerste instantie beperken zij zich voornamelijk tot het publiceren van hun onderlinge 

correspondenties, maar naarmate de opiniestrijd vordert, richten zij zich steeds vaker 

ook rechtstreeks tot het publiek. Op een gewenning aan het publieke debat wijst verder 

dat het aantal woordvoerders op persoonlijke titel geleidelijk toeneemt. Eerst in de 

ridderschap, later ook onder de stedelijke regenten.  

In de pamfletten die vanaf 1668 verschijnen, leidde de personalisering van de 

publieke woordvoering tot een personalisering van het politieke conflict: de partijstrijd 

wordt niet langer voorgesteld als een conflict tussen twee coalities, maar als een 

persoonlijke vete tussen twee adellijke families: de familie Van Haersolte waaruit de 

geschorste drost van Salland Rutger van Haersolte voortkwam, en de familie Van 

Raesfelt, waaruit Adolf Hendrik van Raesfelt, de voorzitter van de Twentse ridderschap 

en een leidende figuur in de Deventer partij, voortkwam.  

Het aandeel van de anonieme pamfletten in het corpus is groot: 40 van de 124 

pamfletten verschenen zonder vermelding van auteur en drukker, de meeste (28) 

daarvan zijn afkomstig van de Deventer partij. Zij bestaan uit gedichten, straatliedjes, 
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anonieme (vrienden)brieven, dialoogpamfletten en andere literaire genres. Anonieme 

pamfletten hebben in het algemeen gesproken vaak de functie van smaadschrift. Als 

zodanig komen zij ook in het Overijsselse corpus wel voor, met name aan Zwolse zijde. 

Maar de Deventer tekstschrijvers gebruiken ze vooral als een alternatieve 

woordvoeringslijn: de beschuldigingen in hun anonieme pamfletten zijn in grote lijnen 

dezelfde als in hun ondertekende, maar worden in de anonieme teksten ingebed in 

andere frames en literaire genres.  

De voorkeur van de Deventer tekstschrijvers voor het anonieme pamflet wordt 

vooral bepaald door de retorische beperkingen van het ondertekende pamflet, zo blijkt 

uit de analyse van het corpus. In de ondertekende pamfletten waren zij gebonden aan de 

bekende overheidsgenres zoals brieven, verslagen, rapporten, proclamaties en deducties, 

teksten waarin het overtuigingsmiddel logos leidend is. Voor een oppositionele partij 

was het van het grootste belang om in hun officiële publicaties aan deze logische 

bewijsvoering vast te houden: wie aan het publiek een redelijk oordeel vroeg, moest zijn 

standpunt ook met redelijke argumenten onderbouwen. De andere overtuigingsmiddelen 

(ethos en pathos) waren aan dat doel ondergeschikt. 

In hun anonieme pamfletten voelden de Deventer tekstschrijvers zich vrij om een 

andere mix van overtuigingsmiddelen te kiezen, zo blijkt uit de analyse. In deze teksten 

staat vooral het pathetisch effect van de taaluiting centraal, wat niet betekent dat logos 

en ethos geheel ontbreken. De talrijke gedichten, straatliedjes, vriendenbrieven, 

dialoogpamfletten en toneelstukken in het Deventer corpus gaan uit van bekende 

gebeurtenissen, feiten en opinies uit de politieke strijd, maar plaatsen deze in populaire 

moraliserende frames waardoor de politieke strijd voor het publiek beter invoelbaar 

wordt gemaakt. 

 

In hun logische bewijsvoering beroepen beide partijen zich aanvankelijk vooral op 

allerhande in retro-akten vastgelegde historische voorbeelden, veelal formuleringen van 

gewoonte- en gelegenheidsrecht. Behalve over het beginsel dat niemand met 

meerderheid van stemmen van zijn rechten kan worden beroofd, zijn de partijen het 

over geen van deze juridische topen eens, zodat zij op zoek gaan naar andere 

argumenten waarmee zij het publiek kunnen overtuigen. Argumenten die in alle 

gesprekssituaties toepasbaar zijn en berusten op normatieve generalisaties van 

menselijke ervaringen en voorkeuren die door het publiek als aannemelijk kunnen 

worden aanvaard. 

Uit de analyse blijkt dat deze zogeheten gemeenschappelijke topen vooral worden 

geconstrueerd met behulp van de concepten vrijheid, eenheid en hoogheid die vanaf het 

begin van de Opstand de kern vormden van het politieke vocabulaire in de Republiek. 

Deze drie concepten zijn eveneens de grondslag van de stereotiepe politieke rollen die 

aan de regenten worden toegedicht, zoals tiran, vader des vaderlands, patriot, 

scheurmaker, machtsmisbruiker, majesteitsschenner en verrader.  

De tiran is in dit oppositionele model de regent van de meerderheid die de rechten 

en vrijheden van de minderheid negeert en zich in de ogen van zijn tegenstander 

schuldig maakt aan machtsmisbruik. Daartegenover staat als voorbeeld van niet-

tirannieke gezagsuitoefening het positieve stereotype van de regent als vader des 
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vaderlands die de eenheid van zijn stad en land verdedigt en de rechten en vrijheden van 

burgers beschermt. Tegenover de tiran staat de patriot als positieve oppositierol: de 

patriot komt op voor de rechten en vrijheden van de bedreigde minderheid en bestrijdt 

het machtsmisbruik van de tiran. De negatieve versie van de oppositierol is de door zijn 

passies gedreven scheurmaker die de eenheid in gevaar brengt en een burgeroorlog 

riskeert. 

Via topische redeneringen schakelen de pamfletschrijvers soepel heen en weer 

tussen de politieke actualiteit en de publieke ruimten van stad, land en Unie. Met behulp 

van het meer-minder principe maken zij aannemelijk waarom een bepaalde handeling of 

uitspraak van de tegenpartij strijdig is met de beginselen vrijheid, eenheid en hoogheid 

die men als samenleving in stad, land en Unie hoog moet houden. De uit-tegendelen-

redenering gebruiken zij vooral om de oppositionele posities van hun corporaties ten 

opzichte van elkaar te benadrukken. Door het optreden van de tegenpartij als het 

negatieve tegendeel van het eigen optreden voor te stellen, wordt de juistheid van het 

eigen politieke handelen benadrukt. 

In de logisch-argumentatieve bewijsvoering van de Deventer minderheidspartij 

staat in de eerste crisis het behoud van de stedelijke autonomie centraal. De aloude 

stedelijke vrijheden en privileges dienen als uitgangspunt om de tegenpartij te 

beschuldigen van het nastreven van ‘eene tyrannicque macht ende oneyndelicke 

dominatie’. Het meervoudige corporatief-juridische vrijheidsbegrip uit de landsheerlijke 

tijd wordt vermengd met het enkelvoudige abstracte vrijheidsconcept van de Opstand: 

de duur gekochte onafhankelijkheid van de Republiek. In deze bewijsvoering maakt de 

Spaanse tiran plaats voor de Zwolse tirannie en de soevereiniteit van de Republiek voor 

de autonomie van de eigen stadsrepubliek.  

In de pamfletten van de Zwolse partij staat in de eerste crisis de eenheid van 

Overijssel centraal. Haar tekstschrijvers bouwen hun verdediging op vanuit de 

redenering dat de Zwolse meerderheid de landsregering vertegenwoordigt en de 

Deventer partij zich schuldig maakt aan majesteitsschennis en scheurmakerij. In de 

tweede crisis zijn de rollen omgekeerd en bouwt de Zwolse minderheid haar 

argumentatie op vanuit hetzelfde vrijheidsconcept dat de Deventer partij in de eerste 

crisis hanteerde: de autonomie van de stadsrepubliek. De Deventer partij benadrukt in 

dit debat de eenheid van het gewest. 

 

Met het hierboven genoemde staatkundige paradigma is een politiek deugdenprofiel 

verbonden dat door de tekstschrijvers wordt geprojecteerd op de regenten die in het 

politieke conflict als handelende personen optreden. Het profiel bestaat uit 

eigenschappen waarover een goede regent wordt geacht te beschikken, en ondeugden 

waardoor slechte regenten worden gedreven. Zij vormen de basis van de zelfbeelden en 

vijandbeelden die de tekstschrijvers als zedelijke argumenten (ethos) tegen elkaar in het 

geding brengen.  

De deugden komen het minst uit de verf: hun ware strijd leveren de tekstschrijvers 

niet door de deugden van de (eigen) regenten te prijzen maar de ondeugden van de 

tegenstanders te bekritiseren. Alleen de Deventer tekstschrijvers doen een poging om in 

algemene termen uit te leggen aan welke zedelijke eisen een goede regent behoort te 
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voldoen, waarmee zij impliciet ook een zelfbeeld formuleren. Zij schetsen een beeld van 

de goede regent als een boven de partijen staande ambtsdrager die zich uitsluitend moet 

laten leiden door zijn eigen geweten.  

Het profiel is zo idealistisch dat het door de Zwolse partij als volkomen illusoir en 

ongeloofwaardig terzijde wordt geschoven. In het Deventer profiel is de ideale regent 

gemodelleerd naar het voorbeeld van de rechtvaardige vorst die zich laat leiden door de 

kardinale deugden rechtvaardigheid, voorzichtigheid, zelfbeheersing, moed en trouw. 

Ongenoemd blijft dat een stedelijke regent ook de belangenbehartiger van zijn stedelijke 

corporatie is, in welke rol hij in het landsbestuur politieke coalities moet sluiten of 

oppositie voeren. 

De nadruk die de partijen leggen op elkaars ondeugden, betekent niet dat de 

deugden helemaal niet worden genoemd. Zij worden veelal aangeduid met melioratieve 

bijvoeglijke naamwoorden zoals vroom, getrouw, rechtvaardig, moderaat, redelijk, 

vriendelijk, waarin zich de kardinale deugden fides, fortitudo, justitia, temperantia, 

prudentia en caritas laten herkennen. Pejoratieve bijvoeglijke naamwoorden die 

negatieve tegendelen van deze deugden benoemen, worden gebruikt om de regenten van 

de tegenpartij te demoniseren. Door de eigenschappen van de tegenstanders als het 

negatieve tegendeel van het gedrag van de eigen regenten voor te stellen, wordt de 

juistheid van het eigen politieke handelen benadrukt. 

De ondeugden van de tegenstanders worden in het corpus breed uitgemeten. 

Centraal in de vijandbeelden staan de passies als tegendeel van de rede. Veel politieke 

ruzies ontstaan volgens de tekstschrijvers doordat regenten zich door hun passies laten 

leiden. Begeerte is in dit mensbeeld de voedingsbodem van de hartstochten die de 

regenten bedreigen. Daarvan zijn staatzucht, baatzucht en eerzucht de krachtigste, 

eigenschappen die blijkens de context vooral met de ambtsvervulling in verband worden 

gebracht.  

Via de begeerte als overkoepelende ondeugd introduceren de tekstschrijvers de 

christelijke hoofdzonden als persoonsgebonden ondeugden die tegen regenten van de 

tegenpartij in het geding kunnen worden gebracht, in het bijzonder hoogmoed, 

hebzucht, wellust, jaloezie en vraatzucht. Deze overgang in de zedelijke bewijsvoering 

voltrekt zich na 1668, wanneer de politiek-staatkundige argumenten zijn uitgeput en 

zwaarder geschut moet worden ingezet. De aangehaalde voorbeelden zijn doorgaans 

triviaal en komen uit de persoonlijke levenssfeer. Doordat de beschuldigingen als feiten 

worden gepresenteerd, krijgen de pamfletten het karakter van smaadschriften, met name 

aan Zwolse zijde. 

In beide argumentatielijnen – de logische en de ethische – laten zich de 

kernwaarden herkennen van het klassieke republicanisme dat aan het einde van de 

Middeleeuwen herleefde in Italiaanse stadstaten: het model van een stedelijke 

samenleving waarvan het voortbestaan wordt bepaald door de strijd tussen vrijheid en 

slavernij, en tussen deugd en ondeugd. In Overijssel kregen deze kernwaarden vorm in 

de partijstrijd 1654-1671, toen de stadsrepublieken hun autonomie door besluiten van de 

eigen landsregering bedreigd zagen en de deugdzaamheid van hun regenten de enige 

waarborg was voor het behoud van hun zelfstandigheid.        
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De Deventer partij heeft door het gebruik van beide woordvoeringlijnen het 

pamfletwapen het meest effectief gebruikt. Daardoor stelden haar tekstschrijvers 

zichzelf in staat om alle retorische overtuigingsmiddelen in te zetten waarover zij 

konden beschikken. Dat aan hun politieke communicatie een plan ten grondslag lag, 

blijkt het duidelijkst uit de Vrome Patriot-serie, een reeks anonieme dialoog-pamfletten 

die het verloop van de politieke strijd volgt. De serie is fictief vervolgverhaal in de vorm 

van een gedramatiseerde rechtsprocedure tegen Rutger van Haersolte waarin alle 

belangrijke feiten en opinies uit de politieke strijd voorbijkomen. Het gekozen 

hoofdframe is pathetisch, maar de logische en zedelijke argumenten ontbreken zeker 

niet.   

 De belangrijkste sprekersrol is het personage van de Vrome Patriot, later de 

Overijsselse Vrome Patriot genoemd. Hij is het stereotype van de vaderlandlievende en 

weldenkende burger die opkomt voor de vrijheden en rechten van zijn stad. In de 

Deventer campagne is hij de spindoctor bij uitstek. Eerst meldt hij zich in 1654 bij het 

publiek als bezorgde burger die zijn medeburgers wil informeren over de partijtwisten. 

Daarna ontpopt hij zich als openbaar aanklager die een gerechtelijke actie tegen Van 

Haersolte start. In 1670 eindigt hij als volkstribuun die namens alle Overijsselse 

patriotten de vastgelopen partijstrijd wil oplossen. 

De wijze waarop de Deventer tekstschrijvers de Vrome Patriot tot hoofdpersoon 

maken in het literaire narratief van een rechtbankzitting, is een geraffineerd voorbeeld 

van publieksbeïnvloeding. Alleen het narratief zelf al plaatst Van Haersolte, nog 

voordat er een woord is gesproken, in de rol van een verdachte die zich moet 

verdedigen. Het biedt de Deventer tekstschrijvers bovendien de mogelijkheid om 

allerhande (al dan niet verzonnen) personen uit heden en verleden als getuigen 

(opinieleiders) te laten opdraven. Ook verdedigers van Van Haersolte komen aan het 

woord zodat er een veelkleurig palet van meningen ontstaat op basis waarvan de rechter 

een onafhankelijk oordeel kan vellen. 

Als literair narratief heeft de Vrome Patriot-serie een dubbele functie. De serie is 

niet alleen een reeks gedramatiseerde dialoogpamfletten over de Overijsselse 

partijstrijd, maar ook een metafoor voor de publieke opinievorming zelf. In de serie 

wordt de publieke opinie voorgesteld als een voor iedereen toegankelijke rechtbank die 

bij monde van rechter Vrederijck een oordeel velt over Rutger van Haersolte op basis 

van hoor en wederhoor. Het is hetzelfde ideaal dat in het Deventer stadhuis is verbeeld 

in de spreuk die is gebeiteld in de schouw van de raadkamer: Audi et alteram partem 

(Hoor ook de andere partij).  

 

De Deventer partij won de partijstrijd van de Zwolse, maar delfde het onderspit tegen de 

stadhouder. Aan de macht gekomen in het Rampjaar, ontnam Willem III de Overijsselse 

steden in 1674 hun status als stadsrepubliek: voortaan benoemde de prins de 

stadsbesturen zelf. In de jaren die volgden bleef het behoud van de stedelijke autonomie 

de voornaamste inzet van de politieke strijd tussen stadhouder en gewest. In 1781 leek 

deze definitief te worden beslist, toen de Overijsselse edelman Joan Derk van der 

Capellen in zijn open brief Aan het Volk van Nederland de Republiek opriep om in 

opstand te komen tegen Willem V. 
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Maar het liep anders af. Het volk kwam in opstand, maar bleek niet alleen genoeg 

te hebben van de stadhouder maar ook van de stadsbesturen en ridderschappen die op 

basis van hun oude privileges de lakens uitdeelden. Met de oprichting van de Bataafse 

Republiek in 1795 werden in Nederland de eerste contouren zichtbaar van een 

democratische territoriale rechtstaat waarin openbare meningsvorming en staatsvorming 

een nieuwe bedding moesten vinden. Maar anders dan in territoriale staten hoefde de 

publieke opinie in de Bataafse Republiek niet meer te worden uitgevonden, want daar 

bestond zij al, zoals het Overijsselse corpus bewijst. In de Republiek schiep de publieke 

opinie de democratische rechtstaat. 
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SUMMARY  
 

Spin Doctors of the Dutch Golden Age 
The First Overijssel Pamphlet War (1654-1675)  

 

This research explores the relationship between the birth of public opinion and the 

emergence of the nation state in the early modern period. The case in question is a 

political conflict in Overijssel (1654-1675) where the appointment and suspension of 

the nobleman Rutger van Haersolte, respectively as drost of Twente (1654) and drost of 

Salland (1668), twice led to a schism in the national government (the States of 

Overijssel). The opposing parties were the town of Deventer with the nobility of Twente 

(the Deventer party) on one side, and the cities of Zwolle and Kampen with the 

nobilities of Salland and Vollenhove (the Zwolle party) on the other. In the course of the 

power struggle, Kampen and the majority of the Overijssel nobility changed sides to 

join the Deventer party. 

The conflict became so heated that on both occasions the parties decided to take it 

to their citizens. The result was the first public debate in Overijssel, preserved in a 

corpus of 124 pamphlets that have never been the subject of research. The battle for 

public opinion was dominated by the magistrates of the town councils: it is their names 

that feature most frequently as senders of the pamphlets. The sharply divided nobility 

only presented itself as an independent entity once.  

The battle for public opinion followed the timeline of the political struggle and can 

be divided in two debates: 1654-1657 and 1668-1671. Both conflicts were resolved 

through arbitration: the first by the States of Holland, the second by the States General. 

On both occasions, the Deventer party emerged victorious. Although the political 

conflict ended in September 1671, the pamphlet propaganda war continued up to 1675. 

The reason for this was the invasion in 1672 by France and the German states of 

Munster and Cologne, which sounded the death knell for the old system of regenten 

government in Overijssel.  

The pamphlet war changed from a political power struggle to a reputational quarrel 

between citizens. Former members of the Zwolle party used the capitulation of 

Deventer to take revenge for their political humiliation. They accused the magistrate of 

Deventer of treason, and rewrote the history of the party battles in Overijssel as (yet 

another) political confrontation between Republicans and Orangists.  

The starting point of this inquiry is the question of how the parties used the 

pamphlets in their political struggle, making this doctoral thesis primarily a study in 

media history – primarily, but not exclusively. The pamphlets can be seen as a means of 

communication, but also as political and linguistic documents. They are part of the 

mediatisation of the early modern political culture, where the public disclosure of 

opinions became an adversarial act that was connected closely with the development of 

political thought. As a linguistic document, it can be regarded as an example of 

(political) rhetoric. 
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All three named research paradigms (media history, political history and literary 

history) will be examined on the basis of three parameters: the relationship between the 

corpus and historical reality, the situational architecture of the public discourse, and 

finally, the argumentation of this discourse with the reasoning and rhetorical techniques 

that structure it. The concept of ‘reality’ in our interpretative frame of reference denotes 

the shared historical actuality discussed by the speakers; ‘public discourse’ the 

interaction between the roles of the speakers and the political roles the parties adopt to 

present themselves to the public; and ‘argument’ the interaction between the reality the 

speakers seek to present to the public as plausible and the rhetorical devices they deploy 

to do this.  

To analyse the corpus, we will use the theory of language in which most early 

modern writers and regenten were schooled: the classical rhetoric that identifies three 

roles in public discourse (speaker, counter-speaker, audience), public speaking 

situations (genus deliberativum, iudiciale en demonstrativum), technical means of 

persuasion (logos, ethos, pathos), argumentation (specific and common topes) and 

stylistic means (genres, tropes and metaphors). In this analysis, we shall not only 

examine the arguments themselves, but also the logics with which they are presented 

(syllogism, enthymeme, paradigm).  

Since the end of the last century, research into the relationship between the 

emergence of nation states and the process of public opinion-forming has been 

dominated by Jürgen Habermas’s theory of the public sphere. Habermas saw the birth of 

public opinion within the context of the territorial state ruled by a dynastic monarch. 

According to Habermas, public opinion emerged when economically independent 

citizens used nationally distributed newspapers to create a public discourse in 

opposition to the government of the day. The oppositional dynamic of public debate in 

this model was based on the interaction between central authority and citizens.  

With his choice of model of the territorial state, Habermas inhabited a research 

tradition that linked the birth of the European nation state with the monarch’s ambition 

to create territorial states. This doctorate study will show that similar processes took 

place in different political structures, such as city republics and federal states, and often 

long before 1700, the year when – in Habermas’s vision – public opinion as we would 

recognize it today first appeared in England. The Dutch Republic was such a federal 

state, not ruled by a monarch but by citizens.  

The Union, as the Republic was sometimes called, was a federation of seven 

sovereign states that only took common decisions about foreign policy. One of these 

states was Overijssel. The seven sovereign states were in their turn also federal in 

nature. For example, in Overijssel the IJssel towns of Deventer, Kampen and Zwolle 

functioned as independent city republics until the end of the 18th century; the Overijssel 

state administration had absolutely no authority over them. Their autonomy was based 

on a tradition of local self-government that had its roots in the Middle Ages, when 

Overijssel was part of the prince-bishopric of Utrecht. In the prince-bishop’s power 

struggle against the war-mongering nobility, support from the towns was indispensable. 

In exchange for this support, the cities of Overijssel were granted many different 

privileges that formed the foundation of their future autonomy.  
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In these towns, the physical space of the walled city coincided from 1200 onwards 

with the public space in which citizens lived their political lives. Citizen participation in 

town governance was extremely high. Members of the magistracy were elected annually 

by the electoral college that in turn represented the citizens (gezworen gemeente). The 

office of magistrate was a civic duty that the chosen candidate turned down on pain of a 

financial fine. Important political decisions were taken jointly by the magistrate and the 

electoral college. The size of city government varied from 50 voting members 

(Kampen) to 64 (Deventer, Zwolle) on a total population of around 6,000 to 8,000 

inhabitants.  

The political decision-making process was firmly rooted in a local mode of 

communication that consisted of verbal dialogue, hand-written documents (including 

petitions) and public ceremonies. Decisions were taken on a majority vote and 

announced by the town crier or by means of hand-written bills that were available for 

inspection in the town hall. Their implementation was guaranteed by a long-standing 

tradition of civic harmony: registered inhabitants had to swear an oath to behave at all 

times as loyal citizens.  

This thesis shows that the party struggle in Overijssel was not a clash between 

Republicans and Orangists as has always been assumed, but rather a conflict between 

two conceptions of the state: city republic versus territorial state. The heart of the 

struggle was that the three city republics Deventer, Kampen en Zwolle, which had in the 

Middle Ages successfully defended their autonomy against the territorial lord and the 

nobility by sticking together, were confronted after the Dutch Revolt by a system of 

sovereign government (the States of Overijssel) with six voting members: three cities 

and three regional nobilities. These nobilities had grown into fully-fledged political 

entities which meant there was more potential for creating new coalitions.  

This new political constellation led in the first instance to the division of Overijssel 

in three geopolitical spheres of influence in which Deventer and Twente formed one 

group, Zwolle and Salland another, and Kampen with Land van Vollenhove the third. 

The controversial appointment of the Salland nobleman Rutger van Haersolte as drost 

of Twente, realized in 1654 with support from Zwolle and Kampen, was seen by 

Deventer as an abrupt break with the long history of co-operation between the cities and 

therefore an encroachment on her autonomy. Later, the Zwolle city council interpreted 

the suspension of Van Haersolte as drost of Salland in exactly same way. 

With their sudden participation in state government, the role of city councils 

changed dramatically. In their own cities these councils were the only political 

authority, but in national government they could belong to the party of opposition. This 

had huge repercussions on their public discourse. In its own town under its own 

jurisdiction, a city council simply announced publicly that a majority decision had been 

reached. As an oppositional party on the national stage, it was forced to advocate a 

minority standpoint. In this communication model, the decree was replaced by the 

reasoned explanation, the hand-written bill by the printed pamphlet. Only in this way 

could everyone in Overijssel be reached.  

The transition from a city-based to a territorial communication model took place in 

Overijssel on July 23 1654, when the Deventer party declared in a letter that she would 
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feel forced ‘in a Manifest to acquaint the world entire’ with its opinion, unless the 

opposing party changed course. This letter may be considered as the birth certificate of 

Overijssel public opinion in the modern sense of the word: by appealing to the public 

for a rational judgement, the Deventer party gave public opinion the role of political 

authority.  

Over time, the public debate developed into an interactive process in which the 

actions (or words) of one party provoked actions (or words) from the other. An analysis 

of the corpus demonstrates that the reach of the pamphlets was initially confined to 

Overijssel itself, although the announced ‘Manifest’ had also been addressed to the 

public in other provinces. The first conflict was serious enough to be brought to the 

attention of the States General, but this did not lead citizens in the other provinces to 

participate in the debate. This demonstrates that in the 17th century the seven states of 

the Republic were still discrete public spheres.  

Only after 1672, when the Republic was overrun with enemy forces, was there 

question of a short-lived exchange of public opinion between Overijssel and Holland: 

the popular opinion in Holland that Overijssel had committed treason was adopted by 

the Zwolle party and turned against the Deventer party on the grounds that Deventer had 

been the first city to surrender to the enemy. This was also the moment when civic 

opposition in Deventer began to use the methods of the federal pamphlet war to attack 

the Deventer city council, and so the printed pamphlet as political weapon also entered 

local politics.  

But in 1654, these events were still some way off. That the Overijssel regenten had 

to grow into their new role of pamphleteer is obvious from its apologies in the first 

pamphlet for having gone public at all, and its use of the pejorative term opiniatreren or 

‘opinionate’ (to stubbornly and arrogantly stick to a position) to describe the activity of 

political opposition. In the beginning, the pamphlets were just publications of 

correspondence, but as the battle of opinions intensified, they increasingly addressed the 

public directly. The number of named individual speakers increases steadily, first 

among the nobility, but later among the city regenten too. This also points to the 

phenomenon that gradually all embarrassment was put aside. 

In the pamphlets that begin to be published from 1668, the personalization of the 

public discourse leads to a personalization of the political conflict: the party battle is no 

longer represented and seen as a dispute between two coalitions, but as the personal 

feud between two aristocratic families: the family Van Haersolte, of which the 

suspended drost of Salland Rutger van Haersolte is a member, and the family Van 

Raesfelt, with Adolph Hendrik van Raesfelt, the leader of the Twente nobility and one 

of the most prominent figures of the Deventer party, as its figurehead. 

The share of anonymous pamphlets within the corpus is significant: 40 of the 124 

pamphlets were published without a named author or publisher, with most (28) coming 

from the Deventer party. These consisted of poems, street songs, anonymous letters 

(between friends), dialogue pamphlets and other literary genres. Anonymous pamphlets 

are generally libellous, and as such they also appear in the Overijssel corpus, notably 

from Zwolle. The Deventer writers use them above all as an alternative rhetorical 

avenue of discourse: the accusations in their anonymous pamphlets are broadly the same 
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as in their official pamphlets, but couched in different frames of reference and literary 

genres.  

The predilection of the Deventer writers for the anonymous pamphlet is determined 

above all by the rhetorical limitations that a signed publication imposes, as our analysis 

of the corpus reveals. In signed pamphlets, the writers are confined to recognised 

administrative genres such as letters, accounts, reports, proclamations and deductive 

reasoning, texts in which logos is dominant as the means of persuasion. For a party in 

opposition, it is especially important to stick to strict logical argumentation when 

making its case to the public. If you want the public to make a rational judgment, as the 

authors ask their readers in their signed pamphlets, you have to convince them with 

rational arguments. The other means of persuasion (ethos and pathos) are subordinate to 

this purpose.  

In their anonymous pamphlets, the Deventer writers feel free to use a different mix 

of persuasive techniques. In these texts, pathos comes to the fore, which does not mean 

that logos and ethos are lacking completely. The numerous poems, street songs, 

correspondence between friends, dialogue pamphlets and plays in the Deventer corpus 

start from very well-known events, fact and opinions from the political battle, but frame 

them in a popular, moralising way that makes the battle come alive as a more direct and 

immediate experience for the reading public.  

In their logical argumentation, both parties initially appeal to historical precedents 

as set down in retrospective acts, mostly jurisprudence or common law. With the 

exception of the principle that no one with a majority of the vote can be robbed of his 

rights, the parties disagree on all these judicial topes, with the result that they need other 

arguments to sway the public – arguments that apply to all conversational situations and 

are based on normative generalisations that the public can accept as plausible.  

Analysis shows that these so-called common topes are predominantly clustered 

around the concepts of freedom, unity and highness that were from the very beginning 

of the Dutch Revolt a core part of the Republic’s political vocabulary. These three 

republican concepts are also at the root of the stereotypical political roles attributed to 

the regenten, such as tyrant, father of the fatherland, patriot, agitator, power abuser and 

lese-majesty offender  

In this oppositional model, the tyrant is a regent elected by the majority but who 

flagrantly ignores the rights and freedoms of the minority and who is therefore guilty of 

abuse of power. On the other end of the spectrum as the non-tyrant is the shining 

example of the father of the fatherland who defends the unity of his city and his country, 

and protects the rights and freedoms of its citizens. The tyrant has his positive 

counterpart in the oppositional role of patriot who defends the rights and freedoms of 

the threatened minority and fights the tyrant’s abuse of his power. The negative version 

of this oppositional role is the political agitator who, driven by his passions, threatens 

the unity of the polity and risks civil war.  

The pamphlet writers use topical arguments to alternate smoothly between political 

actuality and the public spheres of city, country or republic. A fortiori arguments make 

it credible that a certain action or utterance from the opposing party contradicts the 

principles of freedom, unity and highness that the city, country and the Union should 
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uphold. Ex contrario arguments are deployed mostly to emphasize the differences 

between the various factions. Presenting the behaviour of the enemy as the negative 

opposite of one’s own actions highlights the righteousness of one’s own political 

actions.  

During the first crisis, the logical arguments of the Deventer minority party are 

marshalled to defend the integrity of Deventer’s autonomy. The city’s ancient freedoms 

and privileges are the backdrop to the accusation that the opposition is pursuing ‘a 

tyrannical power and permanent domination’. The many-faceted corporate and judicial 

principle of city freedom is blended with the simple, powerful idea behind the  

Dutch Revolt: the hard-fought independence of the Republic. In this argumentation, the 

Spanish tyrant is replaced by the tyranny of Zwolle and the sovereignty of the Republic 

by the autonomy of the own city republic.  

In the pamphlets of the Zwolle party during the first crisis, the unity of Overijssel is 

paramount. Its writers build their defence from the argument that the Zwolle majority is 

the legal representation of the national government and that the Deventer party is guilty 

of lese-majesty and sedition. During the second crisis, the roles are reversed with the 

Zwolle minority constructing its arguments from the same lofty concept of freedom that 

the Deventer party had deployed during the first crisis: the autonomy of the city 

republic. In this debate, it is Deventer that falls back on the unity of the province for its 

defence. 

Connected with the political paradigm discussed above is an idea of virtue that the 

writers project on to the regenten who are the actors of the political drama. These 

portraits of virtue are drawn from the qualities that make a good regent, and the 

character flaws that motivate the bad regent, forming a self-image and an enemy-image 

which the writers play out against others as part of their moral argument (ethos).  

The virtues are less vivid; the writers fight their true combat not by praising the 

regenten on their side but by lambasting the enemy. Only the Deventer writers make a 

decent stab at explaining in general terms what moral demands a regent ought to satisfy, 

but even then they are also implicitly formulating a self-image. They sketch an image of 

the good regent as an official who independent of both parties is guided exclusively by 

his own conscience.  

The profile is so idealised, the Zwolle party dismisses it as completely misleading 

and far-fetched. In the Deventer profile, the ideal regent is modelled on the example of 

the righteous monarch, whose actions are inspired by the cardinal virtues of justice, 

caution, self-control, courage and loyalty. What is not made explicit is that the regent 

also represents his city on the national stage, a role in which he has to join or oppose 

coalitions as part of national governance.  

The significance the parties attach to character flaws does not mean the virtues are 

not mentioned at all. They are often signalled with adjectives such as devout, loyal, just, 

moderate, reasonable, kind, in which one can trace the cardinal virtues of fides, 

fortitudo, justitia, temperantia, prudentia and caritas. Pejorative adjectives that identify 

the negative counterparts of these virtues characterise the regents of the opposing party. 

Using the characteristics of the enemy as the negative opposite of the behaviour of one’s 

own regenten amplifies the rectitude of one’s own political actions.  
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The vices of the opposing party are in full display in the corpus. A central part of 

the enemy image is passion as opposed to reason. According to the writers, much of the 

political strife is caused by regenten who are led by their passions. In this conception of 

human nature, lust is the feeding ground of the base passions that threaten the regent. 

Imperiousness, greed and ambition emerge as the strongest of those passions, and are 

strongly linked with the exercise of office.  

With lust as the universal vice, the writers associate the seven deadly sins of 

Christian teaching specifically with the failings of the regent as a person, in particular 

pride (superbia), avarice (avaritia), fornication (luxuria), envy (invidia) and gluttony 

(gula). This transition in the moral landscape takes place after 1668 when the political 

arguments have been exhausted and more powerful weapons have to be deployed. The 

examples are usually trivial and drawn from every-day life. Because the accusations are 

presented as facts without proof, the pamphlets become increasingly libellous in tone, 

notably on the Zwolle side. 

Both lines of reasoning – the logical and ethical – are clearly influenced by the core 

values of classical republicanism that revived in the late Middle Ages in the Italian city 

states; the model of a civic urban environment whose survival was determined by the 

struggle between freedom and slavery, virtue and vice. In Overijssel, these took the 

form of the party struggles of 1654-1671, when the city republics felt their autonomy 

was threatened by decisions taken by the national government, and saw the virtue of 

their regenten as the only guarantor of independence.  

The Deventer party exploited the power of pamphlets most effectively by operating 

two strands of public discourse. This enabled the writers to use a more complete 

rhetorical arsenal of persuasion. That this was done by design is most apparent from the 

Devout Patriot series, a narrative of dialogue pamphlets that closely follows the events 

of the political struggle. It is a fictitious serial which takes the form of a dramatized 

legal procedure against Rutger van Haersolte, featuring all the important facts and 

opinions of the political dispute. It is framed mainly pathetically, but logical and moral 

arguments are not lacking.  

 The main speaker is the character of the Devout Patriot, later named the Overijssel 

Devout Patriot. He is the stereotype of a patriotic and sensible burger who defends the 

freedoms and rights of his city. In the Deventer campaign, he is a spin doctor avant la 

lettre. He first appears in 1654 as a concerned burger keen to inform his fellow citizens 

about the party disagreements. Then he becomes the public prosecutor who starts 

judicial proceedings against Van Haersolte. In 1670, his final incarnation is that of a 

people’s representative who wants to solve the deadlocked party battle.   

The way in which the Deventer writers turn the Devout Patriot into the leading 

character of a literary narrative about a trial, is a subtle example of how public opinion 

can be shaped and influenced. The narrative casts Van Haersolte in the role of suspect 

before even a word has been uttered. The court setting has the additional advantage of 

offering the Deventer writers the opportunity to call all sorts of real or invented 

characters from the past as witnesses. Van Haersolte’s defence witnesses are also put on 

the stand, creating a colourful mix of opinions about which the judge must come to an 

independent verdict.  
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As literary narrative the Devout Patriot series has a double function. It is not only a 

dramatized series of dialogue pamphlets about the Overijssel party struggle, it is also a 

metaphor for how public opinion is formed and manipulated. The series present public 

opinion as a tribunal open to all which by mouth of judge Vrederijck pronounces a 

verdict on Rutger van Haersolte on the basis of examination and cross-examination. It is 

the same ideal that is carved in the fireplace of the Deventer town hall: Audi et alteram 

partem (Also hear the other party).  

The Deventer faction won the battle against the Zwolle party, but in the end 

succumbed to the stadtholder. Having taken power after 1672, William III revoked the 

status of city republic from the Overijssel towns; from then onwards, the stadtholder 

appointed the city councils. In the generations that followed, the preservation of city 

independence remained the most important issue in the political confrontation between 

the stadtholder and the provinces. In 1781, this battle reached its denouement when in 

his open letter, To the People of the Netherlands, the Overijssel aristocrat Joan Derk van 

der Capellen called on the Republic to rise up against stadtholder Willem V.  

Things did not go as planned. The people did indeed rise up, but turned out to have 

had its fill not only of the stadtholder but also of the city councils and nobilities that had 

ruled the roost for so long on the basis of medieval privileges. With the foundation of 

the Batavian Republic in 1795, the first contours emerged of a democratic territorial 

state with the rule of law in which public opinion found a new outlet in national 

newspapers. Unlike in dynastic territorial states like England, the Batavian Republic did 

not have to invent the concept of public opinion because it already existed, as is 

demonstrated by the Overijssel corpus. In the Dutch Republic, public opinion created 

the modern democratic state.  
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Bronnenlijst 

 

Het Overijsselse corpus omvat in totaal 124 pamfletten. Daarvan zijn er 111 afkomstig van de 

strijdende partijen, 13 van anderen. In figuur 1 is de verdeling van alle pamfletten over de drie 

conflictperioden weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Overzicht corpus per conflictperiode 

DP=Deventer Partij, ZP = Zwolse Partij, O = overige. 

 

Van elk pamflet heb ik de volledige titelbeschrijving opgenomen zoals deze op het titelblad van 

de historische uitgave staat vermeld. In de meeste gevallen worden daarin ook de naam van de 

drukker en plaats en jaar van uitgave vermeld. Wanneer het jaar van uitgave ontbrak, heb ik het 

betreffende jaartal op basis van aanwijzingen uit de tekst in de titelbeschrijving tussen haakjes 

toegevoegd. In de anonieme pamfletten hebben drukkernaam en plaats van uitgave meestal een 

fictief karakter, passend in het literaire programma van de afzender. 

In onderstaande lijst zijn de pamfletten in alfabetische volgorde opgenomen. Aan de 

titelomschrijving heb ik een codering toegevoegd die aangeeft van welke partij het pamflet 

afkomstig is en of het anoniem (a) dan wel ondertekend (o) is verschenen. De afkorting DP 

verwijst naar de Deventer partij, ZP naar de Zwolse. Figuur 2 bevat een verdeling van de 

pamfletten van de strijdende partijen over de drie conflictperioden, onderscheiden naar 

anonieme en ondertekende pamfletten. 

 

 DPo DPa ZPo ZPa 

1654 – 1657 16 11 16 1 

1668 – 1671 12 12 13 2 

1672 – 1675 9 5 5 9 

totaal 37 28 34 12 

 

Figuur 2: Overzicht pamfletten per partij per conflictperiode 

DP=Deventer Partij, ZP= Zwolse Partij, o= ondertekend, a=anoniem 

 

In alle drie conflictperiode komen pamfletten voor waarvan de titelbeschrijving met (varianten 

van) hetzelfde woord begint. Daarbij gaat het om de woorden: Antwoort, Apologie, Berigt, 

Copie, Extract, Kort Verhael, Missive, Propositie, Rapport, Redenen, Rescriptie, Resolutie, 

 DP ZP  O totaal 

1654 – 1657 27 17  1  45 

1668 – 1671 24 15  3  42 

1672 – 1675 14 14  9  37 

totaal 65 46 13  124 
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Waerachtich Verhael. Om het zoekgemak bij voetnootverwijzingen naar de bronnenlijst te 

vergroten heb ik de betreffende titels voorzien van een extra-nummer. Aan de 

titelbeschrijvingen zijn verder de vindplaatsen toegevoegd, waarbij ik de volgende afkortingen 

heb gebruikt: 

 

TEMPO  The Early Modern Pamphlets Online 

(digitale versie van Knuttel-collectie KoninklijkeBibliotheek) 

SAB Deventer Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer 

HCO Zwolle Historisch Centrum Overijssel Zwolle 

GeA  Gelders Archief Arnhem 

UBL  Universiteitsbilbiotheek Leiden 

UBG  Universiteitsbibliotheek Gent 

HAT  Huisarchief Twickel 

 

Accoort gemaeckt tusschen de Heeren Gedeputeerden van de Staten van Over-Yssel als hier 

toe by haer Ed: Mog: geauthoriseert ter eenre, en de Gecommitteerden van de Magistraet der 

stadt Hasselt uyt namen van Hare mede Rades, Vrunden, ende gesworen Gemeenten ter andere 

syde, tot voorkoming van wydere Imminente, onlusten en faictelijckheyden, nae de Copye tot 

Swol, z.j. (1657), TEMPO 7882 (ZP) 

Acte van recriminatie en praesentatie gedaen insinueren door de Magistraet der stadt Swolle 

gediffameerden aen de Colonel Unico Ripperda onbedachte en calumnieuse Diffamant, te 

Zwolle gedruckt by Gerrit Tydeman 1672, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (ZP) 

Advys over het Over-Yssels Adelyck Accoordt ingegaen met den Heere Furst van Munster tot 

beantwoordinge van eenige gedruckte Casuspositien en Vragen, Anno 1673, z.p., TEMPO 

10669. (DP a) 

Afgetrocken Mom-backus van de Overijsselsche Harpijen gedruckt in de Stadt Waar-burgh in 

de Boere klacht allernaast het Lantsverderf in de Wese-straat op een afgevilde getouwde 

Boeren-huyt, met inct uyt hertseer gedestillieert door Meester Seg-meer van Batenburgh 

geautoriseert drucker van 't Hof van Justitie, z.p.z.j. (1668), GeA/Familie Van Rhemen; 

Pamfletten. (DP a) 

Antilogia, ende Kort-Grondich bericht uyt naemen ende van wegen de Heere Rutger van 

Haersolte, tot Haerst ende Ooster-veen, Heer van Staverden, Landt-Drost des Graeffschaps 

Lingen. Ende by een notable pluraliteyt van de Stemmende Leden van de Staten van Over-Yssel, 

gekoren Drost van Twente, tot justificatie ende defensie van sĳn ed. Qualificatie, Eere, Goede 

naem ende Faem: Dewelcke door eenige Malignanten met schynelicke reden, valsche positien, 

onwaere narraten ende eer-roerige diffamatien ondermijnt zijnde; by seeckere Declaratie in 

dato den 30 December 1654, uyt een ongematichden yver ende passie van eenige weynige door 

de Heeren van Deventer, ende het kleyn getal met deselve geconjureerde Edelen (haer door 

quade suggestien abusivelijck ende geheel onrechtmetich qualificerende De Staten van Over-

Yssel) werdt vyandtlijck besprongen ende aen-gegrepen. Invidia Fortunae comes. Tot Zwolle 

gedruckt by Jan Gerritz Tydeman, Ordinaris Drucker van de E: Hooch-Achtb: Magistraet der 

Stadt Zwolle, z.j. (1655), TEMPO 7666. (ZP) 
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Antwoort (1) der Heeren van de Magistraet der Stadt Deventer op de missive des Heeren 

Rutger van Haersolte, drost van Lingen de dato 6. Ianuarij 1655, tot Deventer, gedruckt by 

Nathanael Cost, TEMPO 7669. (DP) 

Antwoort (2) der Heeren van de Magistraet der stadt Deventer op eene Missive der heeren van 

de Magistraet der steden Campen ende Swolle. Van dato 4. novembris 1654 hier by twee Acten 

waer toe in desen relatie wordt gedaan, tot Deventer, gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris 

Drucker van d’Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, Anno 1654, TEMPO 7574. (DP) 

Apologia (1) off Oprecht Verhael voor d'Hre Diederick Stecke, Colonel en gewesene 

Commandant der Stadt Deventer, tegens het gedivulgeert en hier beneden geinsereert on-

waerachtig verhael van eenige der voornaemste saecken, etc. waer door geoccasioneert is de 

overgevinge der Stadt Deventer opgestelt door last van de Burgemeesteren, Schepenen en 

Raeden aldaer, na de Copye gedrukt in ’t Jaer 1673, TEMPO 10670. 

Apologia (2) van Joan Strockel I.V.D. Secretaris der Stadt Deventer op den Gevluchten Uyl 

&c. en het bewijs der tyrannicque Regeeringe in Over-Yssel opgestelt ten versoeke van de 

Hoogh-verlichte Mannen Jacobus Vreeswijck en Bernardus Bruyns Gemeensluyden der Stadt 

Deventer ten huyse van Berent Fennekes over de Vrouwe Kerck, tot Leyden by Christoffel de 

Rechte by d’Universiteyt 1673, TEMPO 10675. (ZP a) 

Appendix van het Kort verhael van het gepasseerde omtrent en na het Arrest op den 21 augusti 

deses jaers 1668 angelegt uyt naem ende van wegen die Heere Rutger van Haersolte tot Haerst, 

Heere van Staverden, Landdroste van Salland en des Graeffschaps Lingen op die persoon van 

Bartholt Brandenborgh Borger ende Gemeensman der Stadt Campen ten einde om op 

geconcipieerde vraeg-articulen van kontschap der waerheit te mogen sijn gedient, te Zwolle 

gedruckt by Gerrit Tydeman 1668, TEMPO 9697. (ZP) 

Bericht (1) op ende tegens seecker fameux ende calumnieux Geschrift Antilogia g'intituleert 

uytgegeven door den Heere Rutger van Haersolte, tot Haerst ende Oosterveen, Heere van 

Staverden, Drost van Lingen tegen de Declaratie van de Staten van Overijssel voor desen int 

licht gegeven tot Iustificatie van haer Ed: Mog: rechtmatige proceduren geopposeert tegens 

d'onwettelijkckheden van den voorn: Heere int ambieren van 't Drost ampt van Twente 

gepractiseert ende 'tgene omtrent deselve saecke is gepasseert, Tot Deventer gedruct by 

Nathanaël Cost, ordinaris Drucker van de Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel. Anno 1656, 

TEMPO 7777. (DP) 

Beright (2) van het geene onlanghs tot Svvol gepasseert is, uytgegeven door Unico Ripperda 

Collonel van een Regiment Infantierie in dienst van hare Hoog. Mog, na de Copie gedruckt by 

Iacob Pietersz Hoogenaer 1672, TEMPO 10094. 

Bockies te koop, (1654), TEMPO 7581. (ZP) 

Brief vande Edele Mogende Heeren de Staten van Over-Yssel aende H. Staten Generael, 

gedruckt in ’t Jaer ons Heeren 1668, TEMPO 9666. (ZP) 

Consideratien dienende tot bewys dat de Geunieerde Provintien in krachte van de Unie inden 

Jaere 1579 tot Utrecht opgerecht, verbonden sijn malkanderen te helpen beschermen, verlossen 

ende beschermen met applicatie van ‘t selvige op de Provincie van Overyssel en dat oock 

middelerwijle ende gedurende de voorsz verlossinge ende herstellinge de Gedeputeerden van 

wegen de Ridderschap en Edelen vande voorsz provincie van Overyssel in de respective 

Generaliteyts Collegien in maniere als voor desen behooren te blijven geadmitteeert omme de 
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voorsz verlossing ende herstellinge te helpen bevorderen, in ’s-Gravenhage by Michiel van 

Heyningen Boeck-verkooper woonende op de Cingel in de Hoop, 1674, TEMPO 11215. 

Consilium Politico-Theologico-Juridicum ofte Advis by eenige Kercken-dienaren, 

Theologanten en Rechtsgeleerde aan den Ho.Ed.Geb.Gest. Heere Anthonis van Haersolte, tot 

Herxen, Paaslo, &c. Colonel en genomineerde Commissaris Generaal, van den Staat der 

Vereenigde Nederlanden, en Lieutenant Stadtholder der Provincie van Overyssel, op seeckere 

by sijn Ho.Ed.Gestr. overgegevene Casuspositie geformeert, Gedruckt in ’t jaar 1668, HCO 

Zwolle. (DP a) 

Contestatie uyt name ende vanwegen de Heeren Burgemeesteren, Schepenen en Raden der drie 

Steden Deventer, Campen ende Zwolle schriftelijk overgegeven aen Ridderschap ende Steden 

de Staten van Overyssel op den Lantdach binnen Campen vergadert den 15 january 1676 

dienende tot beantwoordinge ende straffe van verscheyden injurieuse, calumnieuse en 

seditieuse positien geinflueert in het geverbaliseerde discours van den Heere Adolph Henrick 

van Raesfelt, Drost van Twenthe, by denselven gevoert tegen de Heeren van der Tocht, Ockers 

ende Hop, commissarien van Syne Hoogheyt &c. na de Provincie Overyseel &c., gedruckt in 

January 1676, SAB Deventer. (ZP) 

Copia (1) der brieven, in name van de Heeren Burgemeysteren, Schepenen ende Raedt de stad 

Deventer, aen den Heeren Burgemeysteren, Schepenen ende Raden der Steden Campen ende 

Swolle den 25 julii 1654 geschreven, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP) 

Copia (2) van een geextendeerde missive van d'Heere Symon van Haersolte toe den 

Bredenhorst ende Swaluwenborgh, Colonel over een Regement cavallerie ten dienste van den 

Staet der Vereenighde Nederlanden, gedirigeert ende afgesonden aen den Heere Reynier 

Schaep tot Winshem, dienende tot straffe van sekere pretense doch onware attestatie, door den 

voornoemden Heere Schaep, onder eede binnen Deventer afgelecht den 6 ianuarij 1669, ende 

met den druck gemeen gemaeckt, gedruct Anno 1670. HCO Zwolle. (ZP) 

Copia (3) van een Missive geschreven aen haer Hoogh Mogentheden de Heeren Staten 

Generael door de Heeren van de Magistraet der Stadt Zwolle, den 18/28 junij 1672, gedruckt 

by Gerrit Tydeman, TEMPO 10093. (ZP) 

Copia (4) van een Missive van de Heeren van Zwolle gedirigeert aen de Heeren van Deventer 

ende Campen dienende tot rescriptie op derselver missive ende verklaringe van den 9 Augusti 

1670 achter desen mede gevoeght, tot Zwolle gedruct by Gerrit Tydeman, ordinaris 

Boeckdrucker van de Ed: Hooch-Achtbare Magistraet der Stadt Zwolle 1670, HCO Zwolle. 

(ZP) 

Copia (5) van een Missive van Diderick Steck, Commandant by 't overgaen der Stad Deventer 

nae de Evacuatie ghevonden in de Kamer van Stravius ghewesen Ceur Keulse Commandant 

aldaer dienende geappliceert by het Fundamenteel Tegenberigt der gewesen Burgemeesteren 

van de selve Stadt tegens ghemelte Stecks Apologie; tot klaer bewijs dat niet de Magistraet 

maer de Militairen de schult van 't overgeven der voornoemde Stadt moet werden geimputeert, 

z.p.z.j. (1672), TEMPO 10672. 

Copia (6) van een naerdere Missive van de Heeren van de Magistraet der stadt Zwolle 

gedirigeert aen de Heeren van Deventer ende Campen ofte haer Ed: gecommitteerden althans 

tot Deventer zijnde tendererende alnoch tot spoedige neder-stellinge van de Provintiale 

differenten ende consolidatie van de regeringe, te Zwolle gedruckt by Gerrit Tydeman, 
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ordinaris Drucker van de ED: E. Hooch-Achtbare Magistraet der Stadt Zwolle 1671, HCO 

Zwolle. (ZP) 

Copia (7) van eene duplicale missive van de Heere Symon van Haersolte toe den Bredenhorst 

ende Swaluwenborch, Colonel over een Regiment Cavallerie ten dienste van den Staet der 

Vereenighde Nederlanden gedirigeert ende afgesonden aen den Heere Reynier Schaep tot 

Winshem, gedruckt anno 1670, HCO Zwolle. (ZP) 

Copia (8) van twee gelijck-luijdende Missiven van de Heeren van de Magistraet der Stadt 

Zwolle geschreven ende afgesonden aen de Heeren van de Steden Deventer ende Campen 

behelsende ‘t gene op de jonghste conciliatoire conferentie by de Heeren Gecommitteerden van 

Zwolle ende door deselve uyt namen van de Heere Drost van Sallant is voorgeslagen, 

gepresenteert ende respectievelijck versocht tot bevorderinge van de Provintiale ruste ende tot 

consolidatie van de Regeringe, gedruckt by Gerrit Tydeman, ordinaris Drucker van de Ed: E. 

Hooch-Achtbare Magistraet der Stadt Zwolle 1671, HCO Zwolle. (ZP) 

Copie (9) van den brief geschreven door last van de Heeren Staten van Over-Yssel aen hare 

Hooge Mogende Heeren de Staten Generael raeckende het vals geconterfeyt Cachet ofte Zegel 

dat gemaeckt is door ordre van eenige geassecondeerde uyt de Magistraet der Stad Deventer, 

tot Rotterdam by ’t Vercken sonder Hooft, woonende op schijte Butters Haven 1654, UBL (ZP) 

Copie (10) van twee missiven, geschreven, by de steden, Kampen en Zwol, aen die van 

Deventer; raeckende de behoorlĳcke Presentatie der voornoemde steden te weten hoe sy alle 

de andere Provintien over de geresene questien tusschen de voornoemde Steden tot middelaers 

versoecken als oock dat de Stad Deventer hare Militie te kasseren gehouden sal zijn; en het 

valsch zegel te Abandonneren. Gedruckt in’t jaer Onses Heeren MDCLIIII, TEMPO 7573. (ZP) 

Copien (11) van de missiven der steden Deventer ende Campen aen de Stadt Swolle tot 

antwoorde op derselve Missive aen die beyde steden geschreven den 24 april 1671 en voorts 

van verscheyden andere Brieven vervolgens tusschen deselve Steden onderlinge gewisselt 

mitsgaders van een seeckere Missive door Ridderschap ende Steden, de Staeten van Overyssel, 

geschreven aen haer Ho: Mo: in dato den 5. Mey. Reflecterende op die hier in gevoegde Missive 

der Stad Swolle van dato den 26 Aprilis 1671, tot Deventer gedruckt by Jan Colomp 

Boeckdrucker, SAB Deventer. (DP) 

Copye (12) van een Brief geschreven van N.N. uyt Kampen den 26 October anno 1654 

behelsende het inhalen van Graaf Willem van Nassouw, Stadt-houder van Vrieslandt, en 't 

aannemen van de Prince van Oranje voor Stadt-Houder van Overij-Yssel, etc. soose seggen, t' 

Amsterdam, na de geschrevene Copye van Kampen, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. 

(DP a) 

Copye(13) van een Missive uyt de Stadt Deventer geschreven den... raeckende eenige 

voorvallen in en ontrent de Keur van de Magistraet aldaer, neffens een Lyste der naemen van 

Regenten, wie de stadt hebben overgegeven, en wie die hebben willen defenderen, als mede de 

namen van de nieuwe burgermeesteren en Gemeens-luyden, Anno 1673, z.p., TEMPO 10674. 

(ZP a) 

Copye (14) Willem Hendrick, gegeven in den Hage onder ’t Zegel van Iustitie den 10 February 

1673, TEMPO10685. 

Dat veniam Corvis, z.p.z.j. (1671), manuscript, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP a) 
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De Staten van Overijssel doen te weten, in: Missiven, resolutien, extracten en andere acten 

ende munimenten dienende tot justificatie van de faicten in de boven-staende deductie 

justificatoir geallegeert. Gedruckt in t’Jaer M.DC.LV, nr 59, TEMPO 7664 (DP). 

Declaratie van de Staten van Over-yssel, vervattende een fundamenteel Bericht van't 

gepasseerde, in en omtrent de verschillen tusschen haer Ed. Mog. en eenige van de Staetsche-

wĳse Vergaderinghe afgewekene leden dienende tot Iustificatie van haer Ed. Mog.rechtmatige 

proceduren omtrent deselve, gedruckt na den originelen druck van Nathanael Cost, ordinaris 

Drucker van de Ed. Mog. Staten van Overyssel tot Devetner, in ’t Iaer 1654, TEMPO 7577. 

(DP) 

Deductie voor de Edelen en Landt-saten van Over-Yssel daer by klaerlick vertoont en 

aengewesen wort dat de voorsz. Edelen nopende het ondertekenen van de Capitulatie die haer-

lieden by ofte van wegen den Bisschop van Munster is voorgehouden, ten onrechten van 

wandebvoir worden beschuldigt, Deventer voor Iohannes van der Meer, Anno 1674, SAB 

Deventer (ZP a) 

Defensions-schrift voor den Wel-Edelgheboornen Gestrengen Heer Rutger van Haersolthe tot 

Haerst en Oosterveen, Heere tot Staveren, Drossart der Graefschap Lingen, Landt-Rentmeester 

van Sallandt, Dinckweerder van Over-Yssel en G'eligeerde Lant-Drossart van de Twente op en 

teghens De oprechte en naeckte ontdekkinge van de gronden der Verschilllen in de Provintie 

van Over-Yssel, door een genaemde Patriot doen emaneren. Gecoucheert en doen maken door 

den E. Hoogh-geleerden Willem Roeyer, V.I.D. en Ordinaris-Advocaet van Wel-gemelten 

Heere Drossart Haersolthe, en Burgemeester der Stadt Zwolle. Anno Domini 1654, SAB 

Deventer. (DP a) 

Den gevluchten Uyl of Rasenden Twentschen Duyvel, overgebleven Procurator Generael van 

den gewesen Grooten Advocaet Den Witten Duyvel zijnde een kort bewijs der Personagien die 

de Provintie van Over-IJssel tirannelijck gegouverneert en vervolghlijk in desen bedroefden 

staet gebracht hebben, gedaen toe Delden by Krucken Steven na Collatie getekent by Ian 

Strecke, 1672, TEMPO 10467. (ZP a) 

Den herlevenden Cromwel met alle zyne Macchiavellisten ende Macchiavellische Listigheden 

ende Practijcken: sich qualificerende Protector of jegenwoordig President van de Provintie 

van Overyssel, Gedrukt tot Munster in Westphaelen 1668, TEMPO 9699. (ZP a) 

Den miserabelen toestandt in Overyssel, z.p.z.j. (1672), HCO Zwolle. 

Den Ontwaakten Overysselschen Vromen Patriot vervattende die met waarheyt ende na rechte 

gestileerde Proceduren gedurende de vorige dissentien in de Provintie van Overyssel 

geventileert uyt den name des vromen Patriots op ende tegens Rutger van Haarsolte tot Haarst, 

Drost, &c. nevens vervolg van deselve Procedure door gemelte Patriot ter oorsake van ende 

over die althans swevende ende door den selven Haarsolte wederom verweckte onlusten in 

deselve Provintie, tot Zwolle by Dirck van Vreden aen de Marct 1670, TEMPO 9841. (DP a) 

Den oprechten onvervalsten Deventersen waersegger vertoont in een ’t Samen-spraek 

tusschen twee Burgeren der Stadt Deventer naementlick Jan Capelle en Pont-Keersen Arent, 

tot Zwolle gedruckt by Anthony Kof-Uyle in de Rouserijck naest ’t Over-ysselsche Uylen-Nest 

in ’t Jaer 1673, TEMP 10681. (DP a) 

Den Over-IJsselschen Rommelpot z.p.z.j. (1671), GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP 

a) 
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Discite justitiam moniti & non temnere Divos, z.p.z.j. (1671), manuscript, GeA/Familie Van 

Rhemen; Pamfletten. (DP a) 

Een Bondigh Advys dat niemandt in tydt van Oorlog behoorde te vluchten, of is oorsaeck van 

veel Abuysen der Regenten 't welk te wege gebracht heeft de ruine en ondergangh van de 

provintie van Over-Yssel, gedruckt voor Mathijs Hermans Boeck-verkooper 1673, HCO 

Zwolle. (ZP a) 

Een Trompet Liedt op den Overijsselsschen Clerck in de Corf, z.p.z.j. (1671), manuscript, 

GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP a) 

Extract (1) uyt een Brief, geschreven uyt Deventer, den sevenden November Anno 1654, 

betrekkelijk het voorstaan van graaf Willem van Nassau tot Luijtenant-Stadhouder Amsterdam, 

na de Copye van Deventer Anno 1654, TEMPO 7575. (DP a) 

Extract (2) uyttet Register van de Resolutien van de Ed: Mogende Heeren Staten van Overijssel 

den 6 juny 1654, in: Missiven, resolutien, extracten en andere acten ende munimenten dienende 

tot jusitificatie van de faicten in de boven-staende deductie justificatoir geallegeert. Gedruckt 

in t’Jaer M.DC.LV, nr. 48, TEMPO 7664. (ZP) 

Fundamenteel Tegen-bericht van Heeren gewesene Burgermeesteren, Schepenen ende Raden 

der Stadt Deventer in den jare 1672 op ende tegens die Lasterlĳcke Apologia in den jare 1673 

by den druck uitgegeven door Diderick Steck gewesen Commandant der selver Stede in 't 

voornoemde jaer 1672, Anno 1673, TEMPO 10671. (DP) 

Gerechtelijke Verantwoording van Herman Quaeso ende Jan Kalencam Judd. als 

Bemachtighden van den Wel Edel geboorenen Gestrengen Heer Rutger van Haarsolte tot 

Haerst, Heer van Staveren, Land-Drost van Zallandt ende der Graaffschap Lingen, verweerder, 

op ende tegens die harde accusatie van den Genoemden Vromen Over-Ysselschen Patriot, 

aanklager, tot Zwolle gedruckt by Jan van Vrede aen de Marct Anno 1670, SAB Deventer. (DP 

a) 

Gherichts-Termĳn van Conclusie, tusschen Den Vromen Patriot, tegens dr. VVilhelm Roeyer, 

als bemachtighde van Rutger van Haersolthe, geliguerde Drost van Lingen. Anno Domini 1654, 

TEMPO 7580. (DP a) 

Het Ontdeckte Desseyn van de Witte Regenten van de Provintie van Over-Yssel mitsgaders 

Eenige Notulen en Consideratien op de Apologia en Propositie van den Heere Gooswijn 

Hoogers der beiden rechten Doctor, burgemeeester der Stadt Deventer, gewesen 

Gecommitteerde ter Vergaderinge van de Hoog. Moog. Heeren Staten der Vereenigde 

Nederlanden en te vooren Professor der Historien en Welsprekentheijt, tenderende om de Stadt 

van Deventer van d'Unie te separeren en wederom aen ‘t Duytse Rijck te hechten bij welcke 

occasie mede werdt aen-gewesen dat de steden Deventer, Kampen en Zwol noyt onder 't 

Duytsche Rijck hebben geresorteert, op-gestelt door een oprechte Patriot en Liefhebber van de 

Waerheijt, gedruckt in den Jaer 1674, HCO Zwolle. (ZP a) 

Het Over-yssels Uyle-nest met al die Rasende Eygenhoorige Witte Gebroetsels of een Hogers 

Vertoog van de Uylachtige dominatie in Over-Yssel, Nyctopoli by Tatolf Raas-uyl, TEMPO 

10469. (1672) (ZP a) 

Historisch Verhael van ’t Geslachte, Leven ende Beddrijf van Hendrick ter Borch, Anno1674, 

GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP a) 
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Incidenteel voorstel van Exceptie des Vromen Overijsselschen Patriot Excipient op ende tegens 

Rutger van Haersolte tot Haerst etc. Drost &c. Geëxcipieerde, tot Zwol Harmen Jansz Wolf 

M.DC.LXX, HCO Zwolle. (DP a) 

Informatie ende Demonstratie vande Staten van Overyssel tot Zwolle vergadert, over die 

geschapentheyt vande verschillen althans in deselve Provintie trotterende ende van die 

informaliteyten, partyschappen, ende palpable injustitie by de Leden van haer Ed: Mog: 

dissentierende daeromtrent ondernomen ende gepleegt waer door die tegenwoordige onlusten 

ende scheuringe in de Regeringe aldaer sijn veroorsaeckt, te Zwolle gedruckt by Gerrit 

Tydeman, ordinaris Drucker vande Ed: Mog: Heeren Staten vab Overyssel 1669, TEMPO 

9768. (ZP) 

Jan hoe mach stu noch soo slaepen, z.p.z.j. (1671), manuscript, GeA/Familie Van Rhemen; 

Pamfletten. (DP a) 

Klaer bewys dat de Commissie ter Generaliteyt op den 7 april 1665 binnen de Stadt Campen 

door de Edelen van Sallant op de persoon van de heer Elbert Anthony van Pallandt tot 

Oosterveen, vrijheer van 't Ham, geconfereert is voor ses daeraen naestvolgende Iaren en niet 

voor een indeterminaten tyt noch oock niet voor drie jaren dienende bijgevolge tot Debath en 

inervatie van de Verklaringe en eenige Positien in dato den 18 junij 1668 op de naem van de 

Heeren Christoffel van Voorst tot Averberge Luytenant Colonel, Pieter van Uytterwyck tot 

Alderdinck en Ioan Bartolt van Ittersum tot Gerner onlangs in druck gekomen ende allenthalve 

uijtgestroijt, in ’s-Gravenhage gedruckt by Johannes Rammazeyn Boeckdrucker woonden op ’s 

Stadts Cingel over d’Uleboomen, z.p.z.j. (1668), SAB Deventer. (ZP) 

Kort en Bondigh Historisch Verhael van twee distincte belegeringen, voorgenomen, in 't werck 

gestelt en weder opgeheven, in dien tyt als de Vrede int Lant waere, door eenerleij, ja deselve 

persoonen, die den Lande de ruste benydende in onruste haer voordeel soeken. Met aenwijsing 

in wat deelen, occasie, voortganck ende uijtkomste die gemelte belegeringen overeenkomen, 

z.j. (1657), TEMPO 7884 (DP a) 

Kort en oprecht verhael van 't geene gepasseert is voor en omtrent het Capituleren van de Stadt 

van Hasselt met den Vorst van Munster en Corvey, z.p.z.j. (1672), HCO Zwolle. (DP) 

Kort verhael (1) en Deductie over het subject raeckende de pretense Capitulatie van de 

Ridderschap van de provintie van Over-Yssel mitsgaders het recht van den Overwinnaer en den 

plicht van de Overwonnene, gedruckt voor Mathijs Hermansz, Boeck-verkooper 1673, TEMPO 

10683. (ZP a) 

Kort verhael (2) van het gepasseerde omtrent en na het Arrest op den 21 Augusti deses jaers 

1668 angelegt uyt naem ende van wegen die Heere Rutger van Haersolte tot Haerst, Heere van 

Staverden, Landdroste van Salland en des Graeffschaps Lingen op die persoon van Bartholt 

Brandenborgh Borger ende Gemeensman der Stadt Campen ten einde om op geconcipieerde 

Vraeg-articulen van kontschap der waerheyt te mogen sijn gedient, te Zwolle gedruct by Gerrit 

Tydeman in de Dieserstraet naest het Binnengasthuys 1668, TEMPO 9696. (ZP) 

Kort verhael (3) van 't gene tusschen eenige heeren gedeputeerden uyt die ridderschap ende 

vande magistraet der stad Zwolle ter eenre, ende eenige heeren gedeputeerden uyt de 

ridderschap ende van de magistraten der steden Deventer ende Campen ter andere zijden 

binnen der stad Deventer is voorgevallen vanden 26 october tot den 10 vande volgende maent 

november 1668 rakende de differenten in de provintiale regeringe van Over-Yssel, z.p.z.j. 

TEMPO 9698 (ZP) 
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Korte verklaringe van burgemeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Hasselt, inhoudende 

een sommier bericht van de Vryheden, Rechten, ende Gerechtigheden der voorsz Stadt soo 

omtrent de particuliere Directie ende Regieringe desselfs; als mede omtrent de algemeene 

bestieringe vande Provintie van Overyssel; mitsgaders de onwettelijkcke Proceduyren ende 

Nieuwigheden by sommige Leden van deselve Provintie gepleeght in ende omtrent het verkiesen 

ende aennemen van een Stadt-houder. ’t Amsterdam, by Ian Iacobsz Bouman, Boeckverkooper 

by’t Water in de Lelye onder de Doornen 1655, TEMPO 7670. (DP) 

Korte wederlegginge van de Lasteren ende Calumnien uitgebraeckt in verscheiden Diabolĳcke 

Leugenschriften onlancks in 't licht gekomen als Den Gevluchten Uyl, 'T Samen-spraeck 

tusschen een Hollander ende Over-Ysselaer, Apologie van I.S. ende andere, tegens den persoon 

van den heer Gooswyn Hogers, der beide Rechten Doctor, Burgemeester des stadt Deventer, 

gewesen Gecommitteerde ter Vergaderinge van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der 

Vereenigde Nederlanden ende te vooren professor der Historien ende Welsprekentheit 

opgesteld door een Liefhebber van den selven ende van de Waerheit, gedruckt in ’t Jaer 1673, 

TEMPO 10684. (DP a) 

Lasteraer op 't schavot: per Legem Memmiam contra Accusatores & Calumniatores, alias 

Ignavos Bubones, ofte Corte wederlegginge van een pasquilleuse ende calumnieuse 

Leugencedule, hier annex, onlangs in druck uijtgegeven tot diffamatie van eenige eerlijke 

Regenten der stadt Deventer, gedruckt tot Weldam bij Innocentius Waermont residerende op 't 

point van een goeden uijtslach in ‘t Jaer onser miserie ende aenstaende verlossinge 1673, SAB 

Deventer. (DP a) 

Missive (1) aen Sĳne Hoogh-Vorstel. Genaden tot Munster en Corvey &c. geschreven van de 

H. Ov. Diederick Stecke gewesen Commandant der Stadt Deventer ende gedetineert geweest 

zijnde in de Citadelle tot Coesfeldt, den 31 juli 1673, TEMPO 10679. 

Missive (2) der stadt Deventer, vanden 9. Aprilis 1655, geschreven aende Magistraten der 

Steden Campen ende Swolle nopende eenige onbeschaemde calumnien, seditieuse uytstroyselen 

ende onbehoorlijke attentaten, vervattet bij Missiven gedateert tot Swolle den 21 Martij 

lestleden, op den naeme van Gedeputeerden van Ridderschap ende Steden de Staten van 

Overijssel, onder Paraphure van VVilh.van Broekhuysen ende Signature van D. Roelink aen 

verscheyden leden vande Unie, ende daer beneffens aenden den Lieut. Colonel Arent van 

Haersolte guarnisoen houdende binnen Hasselt, in 't particulier (per copiam hier by gevoecht) 

afgesonden, tot Deventer, gedruckte b Nathanael Cost, ordinaris Drucker vande Ed: Mog: 

Heeren Staten van Overyssel, Anno 1655, TEMPO 7672. (DP) 

Missive (3) der Staten van Overyssel aen Hare Ho: Mo: de dato 10 Meert dienende tot 

beantwoordinghe van een Brief geschreven uyt Swolle den 15 Februarij deses jarens 1655, 

bekleedet met diverse Documenten tot jusitificatie van den inhout desselven, tot Deventer, 

gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris Drucker van de Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, 

Anno 1655, TEMPO 7671a. (DP) 

Missive (4) geschreven aen de Vrouwe Princesse Royale, Churf: Doorluchtigheyt van 

Brandenburgh, de Princesse Douarière, datum op onse Vergaderinge binnen de Stadt Swol den 

7 Octob: 1654, TEMPO 7570. (ZP) 

Missive (5) geschreven uyt den naem van de Steden Kampen ende Zwolle aen die van Deventer 

behelsende het redelijck ende noodsaeckelijck versoeck, om te komen tot een gewenschte 

accommodatie van de alreeede gereesene differenten der voornoemde Steden, in ’s-
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Gravenhage by Wilhelm Breeckevelt, Boeckdrucker, wonende in de Pooten 1654, TEMPO 

7572. (ZP) 

Missive (6) van Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der Stadt Campen aen hare Hoog: 

Mog: de Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden vervattende de Redenen 

waarom die selve Stadt is genootsaekt geworden met de Gecommitteerden van sijn Chur-

Furstelycke Doorluchtigheyt van Coln en den Furst van Munster te capituleren, gedruckt in ’t 

Jaer 1672, TEMPO 10099. (DP) 

Missive (7) van de Heer Arnold van Boeckholt, Burgermeester der Stadt Deventer vervattende 

de naeckte ronde waerheyt van 't overgeven der selver Stadt aen die dwinglandy harer Vyanden 

waer door veroorsaect is het verlies van de geheele provincie van Overij-Yssel. Daer uyt 

sonneklaer is te sien dat die naderhandt aen 't licht gegevene Schriften, soo van eenige Heeren 

Regenten van gemelte Stadt als mede van den gewesen Commandant Steck niet alleen met 

veelvoudige misslagen maer oock met opsettelijcke gefingeerde onwaerheden zijn vervult, 

t’Amsterdam by Baltus Boeckholt Boeckverkooper op de Haerlemmer Dijck, TEMPO 10673A. 

(1673) (ZP) 

Missive (8) van de Hoogh Mogende Heeren Staeten Generael aen de (Staeten van) Zwolle. 

Gedruckt nae copie Anno 1671, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. 

Missive (9) van de ordinaris Heeren Gedeputeerden der Staten van Overijssel geschreven uyt 

Zwoll aen haere Hog: Mog: de Staten-Generaal der vereenighde Nederlanden, cortelijck 

vervattende de continuatie van alle goede debuoiren, geoffreerde presentatien en moderate 

proceduren van haer Ed. Mo. tot maintenu vanden loop der Regieringhe en conservatie van 

den welvaert der goede Ingesetenen van Over-Issel in 't bijsonder en bijgevolgh van die van de 

verenigde Provincien in ’t gemeen, tot Campen, gedruckt by Willem Dircksen Worst Boeck-

drucker woonende inde Broeder-straet, anno 1655, SAB Deventer. (ZP) 

Missive (10) van de stadt Deventer geschreven aen de magistraten der steden Campen en 

Swolle tot beantwoordinge van eene Missive gedateert den 15 februari 1655 vertoonende dat 

d’affgeweeckene Leden selfs de eenige Veroorsakers sijn van de confusie der Regeringe ende 

verloop der Finantien in de Provintie van Overyssel alsmede dat om pregnante redenen ende 

met recht het collecteren van het Hooft- en Schoorsteengelt voor den jaere 1654 bij Placcate 

voor alsnoch uytgestelt is geworden, tot Deventer, gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris 

Drucker vande Ed: Mog: Staten van Overyssel. Anno 1655. SAB Deventer (DP) 

Missive (11) van de twee steden Campen en Zwolle ten versoecke van Ridderschap en Steden 

geschreven ende afgesonden aen de Magistraet der stadt Deventer, tot Campen ghedruckt by 

Willem Dircksen Worst, Boeck-drucker woonende inde Broeder-straet, anno 1655, SAB 

Deventer. (ZP) 

Missive (12) van de twee steden Campen ende Zwolle geschreven ende af-ghesonden aen de 

Magistraet der Stadt Deventer, waer inne gecomprehendeert is een successijf grondigh verhael 

van de waere beginselen ende den schaedelijcken voortgangh der swevende onlusten in Over-

Yssel, by die Magistraet der Stads Deventer ende eenighe weynige Edelen onrechtmatigh 

veroorsaekt, met een influerende summaire justificatie van de wel geraisonneerde ende 

moderate proceduren van haer Ed: Mog: Heeren Staten van Over-Yssel omtrent deselve 

onlusten, bekleedet met die Documenten daer toe dienende, door cijffergetallen in den text van 

de Missive aen-geduydet, uytgegeven op voorgaende resolutie van de Staten van Over-Yssel 
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voornoemt, tot Zwolle, gedruckt by Jan Gerritz Tydeman, ordinaris Drucker van de Ed: Mog: 

Heeren Staten Over-Yssel 1655, TEMPO 7664. (ZP) 

Missive (13) van den Heere van Pallant geschreven aen de Steden en Leden van de Provinciale 

Regeringe van Over-Yssel over 't subject van seeckere specieuse ende zijn Persoon 

diffamerende Positie influerende in de Criminele Sententie van den Hove van Hollandt op den 

2 meij tegens eene Abraham Keyser gewesen, gedruct voor den selven Heer in ’t Jaar 1670, 

HCO Zwolle. (ZP) 

Missive (14) van J. Strockel Secretaris der Stadt Deventer aan Cornelis Duyvens burgermeester 

der Stadt Haerlem en de Beantwoordinge op dezelve, na de Copye, tot Deventer by Ioan Cost 

Ordinaris Stadts Drucker 1673, TEMPO 10678. (ZP a) 

Missive (15) vande Staten van Overyssel tot Deventer vergadert; geschreven aen de Stadt van 

Campen, den lesten september 1654 mitsgaders de Resolutie den 2 October1654 daer op 

gevolcht, gedruckt na de Copye tot Deventer Anno 1654. TEMPO 7569. (DP) 

Missiven (16) geschreven door de heer Rutger van Haersolte toe Haerst en Oosterveen, Heer 

tot Staverden, Drost van Twente en Lingen, aen de Steden Deventer en Campen en voorts aen 

de andere leden van de provincie van Overyssel, nae de Copye, gedruct tot Campen, by Willem 

Dercksz Worst, Boeckdruecker. Anno 1655, TEMPO 7668. (ZP) 

Missiven (17), resolutien, extracten en andere acten ende munimenten dienende tot jusitificatie 

van de faicten in de boven-staende deductie justificatoir geallegeert, gedruckt in ’t Jaer M. DC. 

LV. TEMPO 7664. (ZP) 

Nader bewys dat de Commissie ter Generaliteyt op den 7 april 1665 binnen de Stad Campen 

door de Edelen van Zallant op de persoon van de Heere Elbert Anthony B. van Pallandt tot 

Oosterveen, Vryheer van ’t Hamn, geconfereert is, niet voor ses daaraen naast volgende of 

seeckere geprefinieerde jaren maar voor een indetermintaten tijt, dat is volgens Resolutie des 

quartiers van Sallant d'Anno d’Anno 1659 voor drie daer aen volgende jaren, dienende tot 

straffe van seecker onlangs gedruckt Lasterschrift genaemt Klaer Bewijs &c. en by ghevolghe 

tot Salvatie van de verklaringhe by de heeren Voorst, Wterwyck en Ittersum den 18 Iunii 

gedaan, by Daniel vande Sluys MDCLXVIII, z.p.z.j. (1668), UBG. (DP) 

Naedere contschappen omtrent de Overijsselsche verschillen, z.p.z.j. (1669), GeA/Familie Van 

Rhemen; Pamfletten. (DP) 

Naerdere ende naeckte Wederlegginge van twee distincte Missiven des Heeren Symon van 

Haersolte tot den Bredenhorst Colonel de datis respective den 8 en 16 julij 1670 door de Heere 

Reynier Schaep tot Winsheim Verwalter Drost van Sallandt den selven toegesonden, tot 

Deventer gedruckt by Willem Wier boeck-drucker 1670, HCO Zwolle. (DP) 

Naerdere onscults Betuyginge van den Wel Edel-Geboren ende Gestrenge Heere Rotger van 

Haersolte toe Haerst en Oosterveen, heer van Staveren, &c tot Sommaire VVederlegginge ende 

ontzenuwinge van seecker calumnieux bericht waerbij op de Malignante directie van de Heeren 

van Deventer ende haer weijnigh Eedtgenoten uijt de Overijsselsche Ridderschap sijn Ed: 

verscheyden soorten van excessen ende maliversatien met vele onbescheydene en haer Ed: selfs 

wel bekende onwaerheyden worden anbetijght, door Theod. Berdenis ende Wilhelm Nijlandt, 

haer valschelijck qualificerende Advocaten van de Staten van Over-Yssel, tot Campen 

ghedruckt by WillemDirckz Worst, Boeck-drucker woonende in de Broeder-straet 1656, SAB 

Deventer. (ZP) 



310 

 

Notificatie van weegen heeren in den jaere 1672 in de Magistraet der Stadt Deventer geweest 

zijnde, z.p.z.j. (1673), GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP) 

Notulen ende consideratien dienende tot antwoord ende debath op de specieuse ende in vele 

calumnieuse Harangue van de Heere Drost van Twente onlanghs in de Vergaderinge van de 

Heeren van de Magistraet der Stadt Deventer gedaen en uytgebraeckt ende vervolgens aldaer 

gedruckt ende allenthalve onder die Gemeente gespargeert onder den titul van Redenen 

waeromme de Provintiale Finantien in Overyssel wederom in verloop geraken, te Zwolle 

gedruckt by Gerrit Tydeman, woont aen de grote Marckt 1670, SAB Deventer. (ZP a) 

O Curvae interras Animae, 1654, TEMPO 7582. (DP a) 

Ongepassioneert ende kort Verhael van de Conduite by de presente ende absente Edelen van 

Over-Yssel geduyrende desen Oorlog gehouden mitsgaders eenige Casus positien het selve 

subject concernerende, Anno 1673, TEMPO 10682 (ZP a) 

Oprechte ende Naeckte Ontdeckinge van de Gronden der Verschillen, in de provintie van 

Over-yssel geschreven door een vroom Patriot aen alle syne ware vrienden ende lands-luyden, 

Gedruckt in ’t jaer 1654, TEMPO 7579. (DP a) 

Ordren ende reglementen omtrent de Regeringe der Provintie van Overyssel in het toe komende 

te onderhouden: door de Heeren Ghecommitteerden uyt beydersydts (sedert den 8. april des 

jaers 1654) gesepareerde leden vande Rereginge [sic] aldaer, in verscheydene daer over 

gehoudene conferentien, geprojecteert ende believet ende naderhant, by uyt spraecke vande 

Heeren Cornelis de Graeff, Heere van Zuyt-Polsbroeck ende oudt Burgemeerster der Stadt 

Amsterdam, ende Iohan de Wit, Raedt Pensionaris van Hollant ende West-Vrieslant, als daer 

toe geauthoriseerden, den 20. Aug. 1657 gearresteert. Te Deventer gedruct by Jan Colomp 

Boeckdrucker woonende inde Pol-straat. Anno 1658, SAB Deventer. 

Oude-mans-Praetien gehouden onder de groene Lindekens tot Deventer, z.p.z.j, (1671), 

manuscript, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP a) 

Over-Yssels Mis-Rekening door de tydt en loflyke dapperheijt der Burgeren van Blokzijl 

openbaar geworden gerymt door een Liefhebber der Vryheit, tot Blokzyl by Lucas Bysterus 

Anno 1673, GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. 

Projecten van accommodatie der swevende verschillen in de Provintie van Overijssel nevens 

eenige Consideratien over deselve, gedruckt in’t Jaer onses Heeren 1669, GeA/Familie Van 

Rhemen; Pamfletten. 

Propositie (1) der Gecommitteerden van de Staten van Overyssel gedaen op den Lantdach des 

Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen binnen Arnhem den 10. octobris 1655, tot 

Deventer, gedruct by Nathanaël Cost, ordinaris Drucker der Ed: Mog: Heeren Staten van 

Overyssel, anno 1655, TEMPO 7676. (DP) 

Propositie (2) der Heeren van Pallandt ende Langen ter Vergaderinge van de Hoogh Mog. 

Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden gedaen den 24 oktober 1665 mitsgaders 

demonstratie der voorschreven Heeren sullende dienen tot beweeringe der gedachte Propositie 

nevens Advijsen ende Opmerckingen by Missive van d' een Vriendt aen d'ander gegeven over 

die voornoemde Propositie ende Demonstratie der Heeren van Pallandt ende Langen, 

t’Amsterdam by Symon Pietersz in de Beulinghstraat 1666, UBG. (DP a) 

Propositie (3) van de heeren Arent Iurrien van Haersolte tot Oldenhave Liut: Colonel, Roelof 

van Langen Borgemeester der Stad Campen, Henrick Wolfsen I.V.D. Burgemeester der Swolle, 

extraordinaris en ordinaris gedeputeerden van haer Ed. Mog: de Heeren Staten van provincie 
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van Over-Yssel. Gedaen ter Vergaderinge van haer Ed. Gr. Mog: de Heeren Staten van 

Hollandt ende West-Frieslant. Anno 1655. den 1/11. May. In ‘sGraven-haghe, gedruckt by 

Isaac Burghoorn Boeck-drucker op de Veer-kaey, in de Nieuwe Druckery, 1655, TEMPO 7674. 

((ZP) 

Rapport (1) gedaen aan Ridderschap ende Steden de Staten van Over-Yssel over den Staet ende 

Redres der Finantien van deselve Provintie gedruckt volgens resolutie van de Staten van den 

27 April 1671,tot Deventer gedruckt bij Willem Wier, Boeckdrucker in de Polstraet Anno 1671, 

SAB Deventer. (DP) 

Rapport (2) van den advocaet Tollius over den Staet der Finantien van de Provintie van 

Overijssel ende d' administratie der selver. Mitsgaders over de Reeckeningen van den Griffier 

Roelinck, soo van penningen, by hem tot laste van opgemelte Provintie genegotieert, als van de 

respective Comptabilen op sijne recepissen ontfangen. Ghedaen ende overghelevert ter 

Vergaderingh van Ridderschap en Steden binnen Campen den 16 May 1672, te Campen gedruct 

by Gerrit Oostendorp, SAB Deventer. (DP) 

Recriminatie van Wilhelm Nilant J.U.D. Oudt-Burgemeester der Stadt Deventer op ende tegens 

seecker calumnieus Lasterschrift geinscribeert Abregé des dernieres guerres des Provinces 

Unies, gedruckt ende uytgegeven door Cornelis ende Joan van Zwoll, wonende op den Dam tot 

Amsterdam, mitsgaders andere dergelijcke Leugen-schriften,z.j. (1673), SAB Deventer. (DP) 

Redenen ende motiven (1) waerom de Stadt van Swol en een Groot aantal der Edelen in Over-

Yyssel de Vergadering tot Campen verlaten en de Heer Drost van Sallant versogt hebben om 

de Leden van deselve binnen Swol te verschryven, z.p.z.j. (1668), UBG. (ZP) 

Redenen ende motiven (2) vvegens de separate aanneminge (van Kampen, Zwol, &c.) van een 

Capiteyn Generael, ende Luytenant Capiteyn Generael over de Provintie van Over-Yssel, en 

wat onlusten daar door wel souden konnen komen uyt te spruyten; en met een remedie om 

deselvige te weren, t’Amsterdam, gedrukt voor alle Liefhebbers anno 1654, TEMPO 7571. (DP 

a) 

Redenen (3) vvaeromme de Provintiale Finantien in Over-Yssel wederom in verloop 

geraecken, z.p.z.j. (1670), TEMPO 9840. (DP) 

Rescriptie (1) ende Antwoordt van den Heere Reynier Schaep tot Winshem Verwalter Drost des 

Landes van Zallandt op ende tegen een Missive van den Heere Symon van Haersolte tot den 

Breden-horst, Colonel te peerde aan gemelten Heer Schaep in dato den 8 julij afgesonden 

vervattende verscheydene impertinente boesaerdige Calumnien die ook voorts door de 

publijken drucken uijtgestroijt ende gedivulgeert is strekkende tot laesie ende diffamatie van 

den voornoemden heer Schaep, gedruct Anno 1670, HCO Zwolle. (DP) 

Rescriptie (2) der Heeren van de Magistraat der Stadt Deventer aen de Heeren van Campen 

ende Swolle tot hoochnodich Bericht op die bekende onwaerheijden, onbehoorlicke Positiven 

ende onbeschaemde Calumnien, vervattet in een Brief van dato den 9 Mey op den name van 

Burgemeesteren, Schepenen ende Raden der Steden Campen ende Swolle, Paraphure van H. 

van Hoochstraten Secret. ende J. Vriesen Secr. Niet alleen aen de heeren van Deventer 

gesonden maer oock om de gemoederen der goede Ingesetenen door soodane sinistre vonden 

ende quade impressien te abuseren in openbaren druck uitgegeven, tot Deventer, gedruckt by 

Nathanaël Cost, ordinaris Drucker van de Ed. Mog. Heeren Staten van Overyssel, Anno 1655, 

SAB Deventer. (DP) 
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Resolutie (1) van Haer Edele Groot Mogende Heeren Staeten van Hollandt ende West-

Vrieslandt waerbij Ridderschap ende Steden, tot Campen vergadert worden verklaert voor de 

Wettige Staeten ende den Souverain van de Provincie van Over-Yssel ende die van Zwolle voor 

particuliere ende gesepareerde leden, tot Deventer gedruct by Willem Wier in de Polstraete 

1670, SAB Deventer. 

Resolutien ende Antwoordt (2) van de Ridderschap van Over-Yssel op die Missive van de 

Steden Deventer ende Campen nopende 't poinct van Accommodatie der verschillen in de 

Provintie van Over-Yssel, gedruct Anno 1670, HCO Zwolle. (DP) 

Responsive van de heeren van Campen ende Zwolle, aen de Heeren van de Magistraet der Stadt 

Deventer dienende tot Justificatie van 't geene de Heeren Ordinaris Gedeputeerden van de 

Staten van Over-Yssel by missive van den 21 Martij 1655 hebben geschreven aen de Magistraet 

ende Commandeur tot Hasselt. Tot bericht op de impertinentien en reproches daer tegens in 

der heeren van Deventers missive van den 9 Aprillis 1655 vervattet ende Bestraffinge van de 

onwettelijcken proceduiren soo de Heeren van Deventer den 23 aprillis op de verpachtinge van 

de Generale Landts middelen tegens den Heere Willem van Broeckhuisen hebben 

voorgenomen, tot Campen by de Weduwe van Iasper Hendricksz van Wieringen ordinaris 

Drucker van de Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, TEMPO 7673. (ZP) 

Summaire Apologicque Deductie (1673), door Adolf Hendrik van Raesfelt, manuscript, 

Huisarchief Twickel 96. (DP) 

Summier verbael mitsgaders Justificatoire Redenen van het gepasseerde in de Provintie van 

Over-Yssel over de Proceduren by Ridderschap en Steden, de Staten der gemelte Provintie, 

omtrent de heeren Rutger van Haersolte te Haerst, Drost van Sallant en Lingen &c. ende Elbert 

Anthonisz van Pallant te Oosterveen, Heere van ’t Ham &c. geintenteert door ordre van Welgm. 

haer Ed. Mog. opgestelt ende door de Heeren Gecommitteerde van Welgem. haer Ed.Mo. aen 

de Leden der Vergaderingh van haer Ho.Mo. overgelevert, z.p.z.j. (1668), TEMPO 9695. (DP) 

Taxations-Termijn tussen den Vromen Over-Isselschen Patriot, Triumphant, ter eenre: op 

ende teghens Rutger van Haersolte Succumbent ter andere sijden, gedruct M.DC. LVI, 

GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP a) 

Tegen-bericht gestelt by de Heeren van de Magistraet der Stadt Zwolle tot nodige straffe van 

het seer fameuse, onware ende calumnieuse bericht uytgegeven door Unico Ripperda Colonel 

van een nieuw geworven Regiment Infanterie ten dienste van haer Hoogh Mog: van het gene 

onlangs tot Zwoll gepasseert soude zijn waer uyt geblijckt dat niet eenigh wandebvoir ofte 

verraderlijck dessain van de voornoemde Magistraet maer het onverantwoordelijck ontwijcken 

van de Colonellen Bampfield ende Ripperda met derselver Regimenten de ware oorsake is 

geweest van het overgaen van deselve Stadt, gedruckt by Gerrit Tydeman 1672, TEMPO 10096. 

(ZP) 

Terminus decisorius cum annexa sententia in saken van Den Vromen Patriot tegens Wilhelm 

Roeyer D.I.V. als Bemachtighde van Rutger van Haersolte, drossart van Lingen, ghedruckt by 

Ernst Stuytewagen, woonende op t’hoeck van de Gier-stege ten over de Grijp-volge in de 

vergulden Adelaer, in ’t Iaer ons Heeren M.D.L.V., TEMPO 7667. (DP a) 

t'Samen-spraeck tusschen een Hollander, en Over-Ysselaer over den Onderganck der 

Provintie van Over-Yssel, gedruckt tot Rhemen by Steven Geertjes in de Camuis Neus, Anno 

1673, TEMPO 10680. (ZP a) 
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Verantwoordinge van Joan Strockel, J.V.D. en Secretaris der Stadt Deventer behelsende een 

grondige refutatie van eenige calumnieuse en seditieuse Blaeuwe Boeckjes genaemt Gevluchten 

Uyl, Uylen-nest, Apologie van Johan Strockel, en diergelijcke continererende niet anders als 

eer-schendingen, leugens en lasteringen, t’Amsterdam gedruckt door speciale ordre van den 

Autheur, TEMPO 10676. (DP) 

Verificatie der Redenen waarom de Finantien van de Provintie soodanigh zijn in verloop 

geraect dat de klagende Militie tegenwoordigh prompt niet kan worden betaelt, gemunieert met 

Verscheyden bewijsdommen en documenten, voor soo vele als te bekoomen sijn geweest vermits 

de gesloten Griffie tot Zwolle, te Deventer gedruct by Willem Wier inde Polstraet 1670, SAB 

Deventer. (DP) 

Verklaringe van de Hog: Ed: Geboren Heeren Christoffer van Voorst te Averberge, Lt. 

Colonel, Pieter van Wterwyck toe Alderdinck, ende Joan Barthold van Ittersum te Gerner 

omtrent de Commissie ter Generaliteyt aen de Heere Pallant 1665 geconfereert, z.p.z.j. (1668), 

GeA/Familie Van Rhemen; Pamfletten. (DP) 

Voor-slach van ir. Arent-Jurrien van Haersolte, gedruckt int Iaer Onses Heeren 1654, TEMPO 

7578. (DP) 

Waerachtich verhael (1) van eenige der voornaemste saecken dewelke voorghevallen en 

verhandelt zijn, vervolghens die oorsaecken ende motiven waardoor gheoccasioneert is de 

overghevinge der stad Deventer in handen van den heeren Cheur ende Fursten van Coln ende 

Munster opghestelt volgens last ende ordre van Burgemeesteren, Schepenen ende Raeden der 

welgemelte Stadt tot wederlegginge van onwaere calumnieuse uytstroysels tot nadeel der 

Regeeringe aldaer, tot Deventer gedruckt by Jan Colomp 1672, TEMPO 10091. (DP) 

Waerachtigh verhael (2) van de Muytinatie en Onwilligheyt tot 'et vechten der Soldaten binnen 

de Ommer-schans voorgevallen den 12,13,14 junii 1672, t’Amsterdam by Jacob Venckel 

Boeckverkooper in de Beurstraet, in de Historyschrijver, 1672, TEMPO 10090. 

Waerachtigh verhaell (3) van de Huldinge van den Hoogh-gebooren Vorst Wilhelmus 

Hendricus geboren Prince van Orangie, & de welcke op den 27 October binnen de Stadt 

Campen tot Stadthouder en Capiteyn Generael over de gantsche Provintie van Over-Yssel is 

gehult en hebben hem oock heel deftich in-gehaelt, (1654), GeA/Familie Van Rhemen; 

Pamfletten. (ZP a) 

Waere Schult-Betuyginge, aen de Ed: Mog: Heeren Staten der Provintie van Overyssel door 

E.E. Theodorum Berdenis Burgermeester ende Wilhelm Nylant der Rechten D.D. als haer Ed: 

Mog: Gevolmachtichde overgegeven, dienende tot aenwĳsinge van veele openbaere 

Leugentaelen, vuyle Calumnien, ongehoorde Lasteringen, grove Lantsdieverien, sinistre en 

slinckse argumentatien deurgaens om de eenvoudige Gemeente te abuyseren, vervattet in 

seecker schandeleus ende eerroerich geschrift, pretenselijck geintituleert Nader Onschults-

betyginge, voor desen door Rutger van Haersolte Drost van Lingen, Lantrentmeyster van 

Zallandt int licht gegeven, tot Deventer gedruckt by de Wed: van Nathanaël Cost, ordinaris 

Drucker der Ed: Mog: Heeren Staten van Overijssel. Anno 1657, TEMPO 7885. (DP) 

Waerschouwinge (1) aan alle Liefhebbers vande waerheyt ende het Vaderlant zijnde een 

protest tegen de straks vermelde missive aan A. van Boeckholt door eenige oudt Burgem. der 

stad Deventer, z.p.z.j. (1673), SAB Deventer. (DP) 

Waerschouwinghe (2) der Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel, aen den steden Campen 

ende Swolle, als mede aen de Drosten en respective afgeweeckenen Jonckeren van Sallant ende 
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Vollenhove, mutatis mutandis; Ter goeder tijdt uyt Deventer gedaen, eer ende bevoorene 

deselve op eene informele Vergaderinge binnen Swolle getreden zijn tot het onwettelĳck 

vergeven van’t stadthouderschap, tot Deventer gedruckt by Nathanael Cost, ordinaris Drucker 

vande Ed: Mog: Heeren Staten van Overyssel. Anno 1654, TEMPO 7568. (DP) 

Wy Vrede-rijck, (1654), TEMPO 7675. (DP a) 
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