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De 17 door mr. Elias de Mulder gehouwen familiewapens en namen van
14 Schepenen en Raden en van 3 Secretarissen van Kampen" voorkomende

op de portamenten der balustrade, naar model van Jan de Graeff.
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Mr. ELIAS DE MULDER,
BOUWtvlEESTER VAN DE OUDE STADSHERBERG, 1659 :...1668

TE KAMPEN.

In de "Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, deel VII. De Provincie Over
ijsel. 1923 - 's-Gravenhaqe" komt op p. 78 voor:
"d. Wereldlijke openbare gebouwen.
,,5. IJ sselkade. De Oude Stadsherberg in 1662 gebouwd,

"wellicht door Ph. Vinqboons. heeft een breeden pilastergevel
"met rechte kroonlijst, in den trant van Palladio."
Reeds eenige jaren geleden zijn wij op grond van archi

valische vondsten tot het inzicht gekomen, dat niet Philips
Vingboons de bouwrneester van de Oude Stadsherberg te
Kampen geweest kan zijn, doch dat aan mr. Elias de Mulder
deze eer toekomt. De bouw heeft eenige jaren vroeger, niet
in 1662, doch in 1659 plaats gehad.

Het is echter niet te verwonderen, dat men aan Vinqboons
gedacht heeft, want een nader onderzoek heeft uitqewezen,
dat wij in mr. Elias de Mulder, voor de voltooiing van de
Nieuwe Toren naar Kampen gekomen, wellicht een leerlinq,
doch zeker een volgelirtg van den ontwerper van dien toren,
welke immers onder de auspicien van Philips Vinqboons tot
stand gekomen is, te zien hebben.
Voor de bouwgeschiedenis is het zeker van belang, dat

wij eenige bladzijden in den Kimper Alrnanak, 1941-1942,
aan zijn familie, leven en werk hier ter stede wijdert.
Op een los blad is een rekening van Elias de Mulder van

1660 bewaard gebleven. In 5 posten geeft hij aan "die E.weI
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"Edele Achtbare Heeren Burgemeesteren der Stadt Campen"
- welk adres in dorso - een vordering van F. 5977 : - :
op, zich noemende: "UE. dienstwillige dienaer Elias de
"Mulder Steenhouwer". Een 6e post tot een bedrag van
F. 175: -: - verhoogt het totaal tot F. 6152: -: -, een
hooge som voor dien tijd. Het schijnt, dat over de 2e post
ad F. 193: - : - eeniq geschil gerezen is. Er wordt ten
minste op de rugzijde een specificatie gegeven en na het
afhooren of sluiten van de rekening van den Nieuwen Toren
in 1667 wordt dit restant nog apart genoemd.
Betreffende zijn werkzaamheden aan den Nieuwen Toren

weten wij, dat Elias de Mulder in 1660 aanneemt voor den
magistraat van Kampen al het "graeuwerck", d. w. z. het
metselwerk in roode en Bentheimer zandsteen te vervaar
digen, nader omschreven als de balustrade, omgang, lijsten
en goat-en en deze volgens teekening van Philips Vingboons
te maken en daarvoor al het materiaal van roode steen, zand
steen, cement, kalk en zand te leveren. Verder verbindt hij
zich 17 familiewapens en namen van 14 Schcpenen en Raden
en 3 Secretarissen van Kampen naar het ontwerp van Jan
de Graeff op de portamenten van de balustrade van den
Nieuwen Toren aan te brengen. Hij zendt aan burgemeester
Everhard Ram, med. doctor, een rekening in voor daghuur
en metselsteen, dan zijn er nog posten voor 96 hoeksteenen
aan het achtkant en 8 hoekstukken, die 4 duim dikker zijn
en 2.Yz duim oversteken.
Voor het fascimile van de eerste bladzijde van deze reke

ning 'en het volledige afschrift zij verwezen naar Bijlage I.
Van de 17 gehouwen Familiewapens gaat een afbeelding

hierbij. Aan de buitenzijde de 14 wapens van Schepenen en
Raden en 3 wapens van de Secretarissen, aan de binnenzijde
de namen.
Er is ook nog een rekeningboek van den Nieuwen Toren,

156



1660-1667, in het archief der gemeente Kampen aanwezig.
Daaruit nernen wij slechts het volgende over:

27 Mei 1662. wordt "aen Monsr. Vinghoons voor het
houten model van den toren betaelt. F. 79: 17: -."

Op 28 Mei was Philips Vingboons tegelijk met Francois
Hemony te Kampen en liet men "Opt Stadthuys by occasi
vant aenwesen van Hemoni en Vingboons 4 kan Rinsche
wijn halen . F. 3: 12: -."

Zij kwamen meerdere malen voor enkele dagen en logeer
den dan bij den herbergier Engele van Ophuysen.

Onder het hoofd:

MONS. PHILIP VINGBOON.
ARCHITECT.

1663.

30. Septb. Vol gens resolutie van Schepen en Raedt aen
Mons. VINGBOONS voor sijn diensten van teyckeninqe
en ordineringe des toorns . F. 400: - : -.

Op een nieuwe bladzijde voIgt als tweede:

FRANCOIS HEMONI CLOCKGIETER
tot Amsterdam,

die een bedrag van F. 11708 : -12: - na aftrek oude klok
ken ontvangt.

Wederom op een apart blad prijkt als derde de naam van:
MR. ELIAS STEENHOUWER.

Wij moeten dus wel aannernen, dat hij met de voortduren
de leiding van den bouw belast was. De rekening is vrijwel
eensluidend met de gereproduceerde van bijlage 1. Er blijkt
uit, dat tweemaal - in de jaren 1660 en 5 December 1663 -
een contract met hem gemaakt is. Zi.e Bijlage II.

Burgemeester Ram is 2 April 1661 "door ordre van de
"Magistraet met Secretaris Breda naer Swoll geweest om met
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"die steenhouwers aldaer overslacht [hegrooting] te maeken
"wat die lijste en gaelderye op den toorn, volgens Vingboons
"model costen moste, tot Munsters verteert . F. 15- 10-.
"Die steenhouwers voor een vereeringe wegens den gestelden
"prijs van die lijste en >gaelderie,daer voor si de presenteerde
"te rnaken, vereert een Rosenobel F. 11 - -."

Onbeslaqen kwamen de vroede vader en dus niet op het ijs
en zij wisten door hun bezoek aan Zwolle precies, hoeveel
Elias de Mulder in rekening kon brengen.

Onder 1664:

,,15 Febr. 1662 aen Jan de Graeff voor het schilderen van
"de wapens van de Magistr: en Secret: om in steen gehouwen
"te worden . F. 50 - : -.

,,21 Septb: 1663 Jan de Graef voor gedane diensten voor
"het uytteyckenen der rwintwijsers, en verven van de Cloot
"en anders F. 18 - 18-.

"Den 31. Decemb. 1667, is dese reeckeninqe, als hoven,
"v:oorBrn. Schepenen ende Raeden ende Gesworen Gemeente
"ter nuege gepasseert, en de Heer Ram goeder administratie
"en gedaene reeckeninqe bedanckt.

.Jn fidem

"R. van Breda Secret."
1667."

De uitgaven van den toren komen op F. 44554 - 13- 4.
'F. 2014-4-8.

Na het afhooren van de rekening nog: "Memorie van de
"openstaende schulden die noch staen te betaelen.
"Mr. Elias rest. F. 191- 19 -."
Llit een tweede los blad blijkt nog, dat Mr. Elias de Mulder

vooral dagen lang aan de gooten en lijsten gewerkt heeft; zijn
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zoon aan de hoek- en puntstukken. De laatste verdiende een
dagloon van 25 stuiver. Dit blad is onduidelijk gedateerd met
het jaartal 1668. Is dit 16651 In October 1668 is Elias immers
reeds overleden.

Wij keeren thans tot de Oude Stadsherberq terug. In het
archief der gemeente Kampen berust een serie requesten, die
de naam Apostillen draagt. Helaas zijn de oorspronkelijke
verzoekschriften vernietigd, zoodat wij ons met de afschriften
tevreden moeten stellen, die echter niet alle in extenso of
volledig zijn overgenomen.

In Apostillen, 1657-1664, komen niet minder dan 3 aan
vragen van genoemden mr. Elias de Mulder voor, en wel
van 17 Januari 1659, 3 Juli 1659 en 13 October 1660, zie
folio 60, 79 verso en 121 verso. Aan het eerste request
ontbreekt helaas de inhoud van zijn verzoek, doch een zeer
waardevolle mededeeling is wel vermeld, daar de aanhef woor
delijk Iuidt: "Opte req (ueste) van mr. Elias de Muller- van
.Heetlem geoctroyerde meestet Steenhotuoer tot Aems[oort
[Amersfoort] ".
Dit begin vormt als het ware een introductie voor den

vreemdeling bi] zijn komst, daar wij nu weten, dat Elias de
Mulder, van Haarlem geboortig, te Amersfoort werkzaam ge
weest is, eer hij zich metterwoon te Kampen vestigde.
Volgens opgave uit het archief der gemeente is Elias de

Mulder den 1gen April 1624 te Haarlem gedoopt als zoon van
Isaack de Mulder van Leiden en Hester Blondeel.

Bij de Apostillen is steeds het antwoord van den magistraat
vermeld en uit de beschikking op het eerste verzoek kunnen
wij den inhoud van het request vaststellen. Hem wordt drieerlei
vergund:

10. hij krijgt gratis de kleine burgerschap;
2°. hij mag zijn .Jiandtwerck van steenhouwer ende sijn

"steencoopmanschap doen ende exerceren", zonder voor het
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metselaarsgilde iets te betalen :
3°. hem zal door Schepenen en Raden een plaats aanqe

wezen worden, waar hij kan steenhouwen en zijn materiaal
mag bergen.

Uit dit antwoord blijkt wel, dat zijn komst met vreugde
begroet werd, want wij mogen gerust aannemen, dat alle wen
schen, in zijn verzoekschrift vervat, in vervulling gegaan zijn.
Gratis de kleine burgerschap van Kampen hebben ook anderen
genoten, b.v. drapeniers, linnenwevers, enz. Zijn handwerk
te mogen uitoefenen, Ibeteekent het metselaarsgilde winnen,
niets als entree behoeven te geven, is zeker een 'groote gunst.
Het aanwijzen van een plaats, om zijn steen neer te leggen
en te werken, wijst naar een oud ge!bruik in vroegere eeuwen :
voor hout en potten werden ook door de overheid liq- en
standplaatsen aangewezen.

Op de hem toegewezen plaats tegen de stadsmuur buiten
de Vischpoort tegenover de IJse1brug wenscht mr. Elias de
Mulder een woning te bouwen. Bij zijn 2e request van 3 Juli
1659 vraagt hij daarvoor toestemming. Deze bouwvergunning
wordt hem verleend. Blijkibaar heeft hij voor zijn nieuw te
bouwen woning meer dan een bouwplan gemaakt en over
gelegd, als hem de beschikking bereikt, "om vermoegens het
.Leeste overgelechte model, een dwaers huys, aen deser stadts
.miuyre te moegen bouwen, wesende binnen muyrs breet
"twintig voten [voet], streckende van de' Tooren tot aen
"Flissers boye" ~ de schuur van Marmeduc Flitcher, een
EngeIschman.

Aan de stad meet een [aarlijksche tins van 5 goudgulden
betaald worden, maar zoolang de Mulder in leven zal zijn en
zijn beroep uitoefenen, behoeft hij die tins niet te betalen. Het
stadsbestuur neemt dus weI een zeer welwillende houding
tegenover hem aan, want slechts rbij hooge uitzondering. als
voor het gebruik van een ruimte voor klokqieten, wordt de
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belanqhebbende van het betalen van de tins ontslagert.
In het 3e request van 13 October 1660 vinden wij mr. Elias

de Mulder reeds als bewoner van zijn nieuwe huis op de
Vischmarkt, dat hij "tot eeti bysonder ciereet qetimmert" heeft,
zooals hij zelf zegt. Hier dus oorspronkelijk werk van hem.

Vervolgens tracht hij zijn inkomen te vergrooten. door
eerst om een traktement te vragen. zooals vorige steenhou
wers te Kampen genoten hebben. Of hij hierrnede van stads
wege begunstigd werd, staat niet vast. Daarop verzoekt hij,
om "ordinarise burgerlijcke nerinqe" te mogen doen en weI
om. indien hij geen vergunning zou kunnen krijgen. evenals in
de "Schantse" - over de brug ter plaatse, waar eerst de
Nieuwe Stadsherberg lag en thans de Buitensocieteit - Haar
lernmer en andere uitheemsche bieren, aldaar Kamper bieren
te moqen tappen.

"Uit goede consideratien" vergunnen Schepenen en Raden
hem. om "in sijn nieu getimmert huys aen de Stadsmuyre
"op de 'Vismerckt staende" Kamper bieren te mogen tappen.

Oat Elias de Mulder een goede kijk gehad heeft, bewijst
het Ieit, dat zijn nering. om bier te tappen. vanaf 1660 onaf
gebroken in datzeIfde pand in stand is gebleven. Zeker is
het een gunstige plaats vlak bij de brug aan de rivier ge
weest. die de overheid hem toegedacht heeft.

Het kleine burgerschap zal wel door het groote gevolgd
zijn, daar in een bewaard gebleven rekening van gekochte
burgerschappen. 1660-1670. op folio 11 de volgende post
voorkomt: ..Wegen mr. Elias Steenhouwers bet(aeIt)
F. 105.-". De kinderen staan niet vermeld. Door het verlies
nil 1853 van het Burgerboek, 1470~1672. is een uitvoeriger
acte niet meer voorhanden.

Het gezin van mr. Elias de Mulder was niet groot. Zijn
vrouw heette Geessien Jans [misschien van den Brink]. Zij
hadden twee kinderen in leven, een zoon Guilliam. de hulp en
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opvolger van zijn vader, en een dochter Barbara.
In de Overdrachten of Transportacten van 5 December

1659, folio 255, ontmoeten wij Geesje reeds naast haar man,
zoodat wij wel moeten aannemen, dat zij hem van Amers
foort naar Kampen gevolgd is. Mr. Elias de Mulder, steen
houwer, en Geessien Jans verkoopen op dien datum een
jaarlijksche rente van 40 Caroli gulden uit huis en where op
de Vischrnarkt, tusschen de Vischpcort en de Baanderstoren,
aan Johanna Voorne, weduwe van Reyner Gansneb genaamd
Tengnagel. Zij hebben dus voor den bouw van hun huis geld
opgenomen. Afgelost 15 Mei 1706 door Willem Bruinier. 1)
Een tweede jaarlijksche rente van 15 Caroli gulden uit hui
zen tusschen de Vischpoort en de Baanderstoren buiten aan
de stadsmuur aan de Vischmarkt wordt 12 Februari 1663
vermeld, folio 72 verso. Zij verkoopen die aan luitenant Jhr.
Johan Schaffer en joffer Johanna Voorne. Het halve kapi
taal en interest worden 9 Augustus 1687 aan kapitein Dehn
en vrouw door Willem Bruinier 1) voldaan. Er was dus
wederom geld noodig geweest. De derde jaarlijksche rente
van 30 Caroli gulden op 5 April 1665 uit huizen en wheren
buiten de Vischpoort op de Vischmarkt aan de stadsmuur
tusschen Marmeduc Flitser en de toren wordt door hen aan
juffer Jurriana Sloots, weduwe Voorne, verkocht. Het derde
gedeelte van kapitaal en interest wordt 13 Februari 1697
aan Levina Voorne, weduwe van burgemeester Evert van
Lieverden, met haar zoon Willem voldaan.
De familie Voorne heeft dus niet nagelaten, onzen steen

houwer het benoodigde kapitaal voor zijn bouwwerken te
verschaffen.

Het is geen kleinigheid, dat het bezit van mr. Elias met
85 Caroli gulden jaarlijksche rente, voor zoover bekend,
belast was, een bedrag, dat wij thans gerust met het vijftien
voudige kunnen vermenigvuldigen.
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In 1662 vinden wij onder "Apostillen van thinsen de stadt
.reeckende", dat er nog tweemaal requesten, om buiten de
Vischpoort te mogen bouwen, ingekomen zijn,

Den 6en Maart verzoekt Marmadouche Flitser, de ledige
plaats, tusschen de poort en de woning van den steenhouwer
te mogen betimmeren, waarop geapostilleerd werd, dat den
suppliant zulks wordt toegestaan, "mits dat het geschiet in
.xoniormiteu: van de behuysinge deer neest aengelegen, en
"sal hy daer voor tot een jaerlixe thins hebben te betaelen
"anderhalve goltgulden . F. 2 ~ 2 ~".

Aan het nieuwe huis wordt hier de woning van mr. Elias
ten voorbeeld gesteld!

Deze wendt zich 14 Juni 1662 met een request tot de
vroede vaderen "versoeckende te mogen betimmeren die noch
.Jediqe plaetse tusschen sijn behuisinge en die van de potte
"backer, alhier buy ten de Vischpoorte". Dit laatste verzoek
wordt hem eveneens geaccordeerd "mits dat het werde op
"getimmert op het fatsoen en in conformite van de andere
"aldaer wesende syne woningen, sullende tot thins daer van
"iaerlix worden betaelt 14 stuyvers, wanneer de suppliant
"sijn neringe mochte comen te verlaten, off anderts sijn huys
"te vercopen".
Het kapitaal van de 15 Caroli gulden jaarlijksche rente zal

dus voor het tweede huis zijn opgenomen, wellicht de derde
voor het laatste pand.

In de Stedelijke Rekeningen, 1661-1668, staan meerdere
posten ten name van mr. Elias de Mulder. Om zijn werk
zaamheden voor de stad buiten den Nieuwen Toren om vast
te stellen, citeeren wij slechts het maken van een gootsteen
in het huis van den beul of scherprechter, het leggen van
tegels in het T olhuis, het houwen van 2 data aan de muur
buiten de Blauwehandspoort, het maken van lijsten aan de
Sabepoort en de Lambert [urriaenspoort, idem met de plin-
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ten aan de beide waterpoorten, voor het metselwerk aan de
Louwen- en de Graafschapspoort en andere bezigheden,
benevens steenleveranties voor de Broeder~, de Veenepoort
en het Raadhuis 2). Op 13 en 27 Juni 1668 levert hij nog
150 [kleine] en 125 groote "IJsselclinckert", daarna komen
geen posten te zijnen name meer in de stedelijke Rekeningen
voor. Zijn overlijden is hiervan de oorzaak, want het
Begraafregister van de Bovenkerk bevat de volgende in-.
schrijving:

"Den 19. September 1668 - Eelias Stienhouwer .........
"F 7 - 14 st.-", waardoor wij weten, dat reeds na ruim tien
jaar de dood op 44~jarigen leeftijd een einde aan zijn nuttiq,
scheppend en werkzaam leven te Kampen gemaakt heeft. De
kerkengerechtigheid voor 1e klasse begraven werd voor hem
voldaan. Behalve familie en vrienden zullen de gildebroeders
van Sint Willebrordus hem weI ten grave gedragen hebben,
want al was zijn intrede in dit gilde gratis, toch weten wij, dat
hij ook daarin een plaats van beteekenis ingenomen heeft.
Wi] lezen in "Annotatie det Gildemeesteten ende heeren

"Edt 1620-1690" op folio 49 tenminste:

"Den lOen November 1663.
"Hebben Mr. Elias [de] Mulder ende Mr. Mechior Mar

"tensz. Metteraet als nieu gecooren Gildemrn. van 't Metse
.Jaers Gilde [St. Willebrordusgilde] den eedt daer over
"gemaeckt gepraesteert. Sonder argelist.

( Bentheim J. U.D."
"Coram (

( Ram Dor.
Hun vroegeren .gildemeester zullen zij dus zeker met het

ceremonieel dier tijden de laatste eer bewezen hebben.
Hiermede is echter zijn invloed te Kampen niet ten einde.

In Apostdlen, 1664-1670, folio 152 verso komt 6 Maart 1669
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het volqende verzoekschrift voor:
"Opte req.te van [de weduwe 3)] van Mr. Elias Steen

"houwer. versoeckende, dat haer soon, als steenhouwer mochte
"werden geauthoriseert, tot het uithouwen van de sarcken in
"de Bovenkercke,

"Was qcappostilleert,
"Wordt de kerckm. van de Boven en Buytenkercken ge~

"recommandeert, der suppliantinnen soon voor andere te
"gebruicken, mits dat hij voor een civilen prijs sal sijn gehou~
"den te arbeyden".

Hij zal de aanwijzing, niet als zoon van een bekend steen
houwer te overvragen, zeker ter harte genomen hebben, daar
zijn naam herhaaldelijk in de rekeningen van de Bovenkerk
onder de uitgaven voor de steenhouwers en arheiders in die kerk
en ditovoor zerken en zerksteenen van 1670 en 1671 voorkomt,
wel een bewijs, dat hij geheel in zijns vaders voetspoor ge~
treden is. Zijn moeders request, om haar zoon te werk te
stellen, heeft dus goede resultaten opgeleverd. In den verkoop
van steen heeft zij blijkbaar aandeel gehad. 4 [uli 1670 betaalt
zij "voor sarcken end 't verhogen van dien voor 4 groeven
"in de Bovenkerk F. 6 - 0 _". Dit aantal dod vermoeden,
dat zij behalve haar man nog andere verliezen heeft geleden,
hetzij van inwonende ouders, bloedverwanten of jonge
kinderen.

Geessien Jans heeft met haar dochter Barbara Kampen
echter metterwoon verlaten en zij zijn naar Zwolle verhuisd.
Onder de Open Testementen; 1672-1682, der Stad Zwolle
is een op 28 October 1679 door haar verleden testament, dat
aldus begint:

"Erschenen Geessien [ans, weduwe van saliger Elias de
"Muller, en heefft gaende staende, bij blijckenden goeden
"verstande" aan haar dochter Barbara de Mulder of bij voor
overlijden aan haar kinderen de som van 1000 Caroli gulden

165



en haar inboedel gepraelegateerd of vooruitgegeven. Haar
verdere nalatenschap moet tusschen Guilliam en Barbara gelijk
gedeeld worden. Mochten Guilliam of zijn kinderen "sigh
"tegens het gedisponeerde willen kanten en wreveligh sijn, oft
"willen disputeren het praelegaet van duizent gls. en van den
.Jnboedel hijr voor aen haer dochter oft desselfs kinderen
"besproken", in dat ,geval zal haar zoon of zijn kinder en slechts
de legitieme portie ontvangen. Barbara zou in dusdanig geval
",de huisen buiien de Vispoorte en tot Campen gelegen, ter
"bequaemer tijdt ende als het haer E. dienstigh en nodigh cor

.xleelt, ten profijtelicksten mogen verkopen, sonder dat het
_"selve door haer soon off syne kinderen sal kunnen off mogen
"worden belet".

Het praelegaat en de inboedeI moesten voor Barbara wellicht
opwegen tegen de overname door haar broeder van vaders
bedrijf.

Geessien Jans heeft deze beschikking nog eenige jaren over
leefd. In het Gebodenboek der Ned. Hervormden te Zwolle
zijn 1680 [uni 19 ingeschreven: "Will em Brunier W. ende
"Bar1bara de Muller j.d.", met aanteekening "Moet erffuytinge
"den. De proclamatien gaen tot Campen".

Het "erffuytinge doen" slaat op eerstqenoernde, die als
weduwnaar volgens stadsrecht aan zijn 2 voorzonen gerechte~
lijk hun moederlijk erfdeel moest toekennen. Barbara had vele
jaren te Kampen ,gewoond en hield wellicht nog geen jaar ten
huize van haar moeder vuur en licht binnen Zwolle, zoodat
ook in eerstgenoemde stad het aanstaande huwelijk afqekon
digd moest worden. Den 18. Juni 1680 blijkt dit geschied te
zijn. "Barbara de Muller tot Swolle, j.d." heet zij in de acte
zonder vermelding van haar geboorteplaats. Als Barbara Elias,
j.d. van Amsterdam, zal zij Paschen 1671 te Kampen beves
tigd eri tot lidmaat der Ned. Hervormde Gemeente aangeno~
men zijn, Lidmatenboek, folio 45, zoodat zij omstreekt 1653
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te Amsterdam geboren en bij huwelijk ongeveer 27 jaar oud
geweest zal zijn, als de 18~jarige leeftijd voor de bevestiging

wordt aanqenomen.
Met vrij groote zekerheid mogen wij reeds uit dit gegeven

concludeeren, dat haar vader, mr. Elias de Mulder, niet alleen
te Amsterdam gewoond, doch hier onder Philips Vingboons
gewerkt heeft. Van Haarlem via Amsterdam en Amersfoort
is zijn levenswcq dus naar Kampen gegaan. Een bijzonder
heid meer, waar omtrent de Archivaris der Gemeente Amster
dam ons door een persoonlijk onderzoek de zekerheid verschaft
heeft. De ondertrouw ter Kerke te Amsterdam vermeldt, dat
8 October 1644 Elias de Mulder van Haarlem, steenhouwers
gezel, geassisteerd door zijn moeder, Hester de Mulder, wonen
de in de Dirk van Hasseltsteeg, en Geesgie Jans van Schuttorp,
oud 27 jaar, wonende als boven, geassisteerd door schriftelijk
consent van haar ouders, ingeschreven zijn. De bruidegom
onderteekent met een kruisje, de bruid: Gese Jans. De bruide
gom, oud ruim 20 jaar, kon dus verrnoedelijk niet schrijven
of was hij gewond? De huwelijksvoltrekking is niet te vinden.
Het is mogelijk, dat zij in de Nieuwe Kerk getrouwd zijn,
welker trouwboek over die dagen niet bewaard gebleven is.

De zoon Giljaem werd 6 Januari 1647 in de Oude Kerk te
Amsterdam gedoopt; getuige was Grietjen Harmes. De doop
inschrijving van hunne dochter Barbara is niet gevonden, even
min bleek Barbara's huwelijk te Kampen of te Zwolle voltrok
ken te zijn. Na langen tijd vonden wij, dat het paar in de
Ned. Hervormde Kerk te Dalfsen in den echt verbonden was
en wel "den 4. Juli 1680. Alhier (te Dalfsen) in den huiwe
,,licken staet bevestiqht, na ingebrachte attestatie van Zwolle,

"Willem Brunier wed. van Zwol
En Barbara de Muller, j.d."

Het echtpaar Bruinier is te Zwolle blijven wonen, want uit
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de reeds vermelde Open Testamenten dier stad blijkt, dat
"Anno 1681 den 27. Mei Erschenen is Barbara de Muller .
..huisvrouwe van Willem Brunier, en heeft gaande staande
..ende by blijckenden goeden verstande" over haar na te
latene goederen beschikt. Komt zij zonder kinderen te over
lijden, dan zal haar moeder, Geessien Janssen. weduwe van
Elias de Mulder, de legitieme portie ontvangen en haar eheman
Willem Bruinier al het andere.

Haar moeder is 27 Mei 1681 dus nog in leven. Willem
Bruinier had 2 voorzonen, vermoedelijk Arnoldus en Johannes
genaamd; uit zijn huwelijk met Barbara zijn zeker 4 kinderen
gesproten: Elias, naar haar vader. Guilliem, naar haar broeder,
Gesina Juliana, naar haar moeder, en Bartha. Het door haar
vader in 1659. tot een sieraad van de stad Kampen gebouwde
huis, zou niet aIleen door haar en haar gezin in de toekomst
nog eens jaren lang bewoond worden. doch in zekeren zin een
familiehuis Bruinier worden. want den 22en Januari 1686 is
Guilliam de Mulder op 4Harigen leeftijd in de Bovenkerk ter
ruste gelegd en reeds den volgenden dag wendt zijn zwager
zich met een request tot den maqistraat, zie Apostillen, 1681-
1693, [olio 94, verzoekende de loods aan de Vischmarkt voor
de steenhouwerij en de steenkoopmanschap te mogen gebruiken.
Wanneer de suppliant "alhier met tet woone sigh comt nedet
.re setten, de burgers chap comt te gewinnen. soo wordt den
..se1ven met dese lose begunstight in manieren als dese1ve
..by sijn schoonvader en swager gebruyckt is qeweest".

Willem Bruinier blijkt dus eveneens steenhouwer en koop
man in steen van beroep geweest te zijn. Aan hem worden
eenige voorwaarden gesteld. Hij moet zich te Kampen vestigen
en de hurgerschap verwerven. Zijn eerste poging van 30
Januari 1686 mislukt echter, want wij lezen: ..Willem Brunier
..geboortigh van Zutphen sal der Stadts meenten niet mogen
beslaen, gratis". Had hij zich nog niet te Kampen gevestigd
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of kon hij er zich niet op beroemen een geboren grootburgeres
gehuwd te hebben? Of moest eerst een bepaalde termijn van
inwoning binnen Kampen verstreken zijn, eer hij rechten
daarop kon doen gelden?
In het Grootburgerboek van Kampen komt zijn naam niet

voor, wel worden in later jaren zoons van hem genoemd.
Toch staat het vast, dat hij met Barbara, zijn tweede vrouw,
en 6 kinderen naar Kampen gekomen is.

9 December 1701 richt hij een tweede request tot Schepenen
en Raden, zie Apostillen, 1693-1704. folio 146, waarbij hij
verzoekt, op de ledige plaats tusschen der sleepers en turf
dragers huizen buiten de V'ischpoort een loods of afdak, om
zijn waren van cement, steen, kalk en pannen te bergen, te
mogen zetten, welke gunst. hem toegestaan wordt, met de
restrictie: "sullende dieselve nooit vermoogen daarvan een huys
"te maacken". De· suppliant zal een tins van 42 stuiver per
jaar voor de loods moeten hetalen, ingaande Januari lZ02.
Toestemming, om ter plaatse een vierde huis te bouwen, werd
dus van meet af voorkomen.
Nog vele jaren hebben Willem en Barbara buiten de Visch

poort gewoond. De schepping van zijn schoonvader zal zeker
op Bruinier ingewerkt hebben. Zij zagen hun kinderen op~
groeien, huwen, maakten nog driemaal hun testament te Kam
pen en wel op 10 Augustus 1687, 27 Juli 1716 en 18 [uni
1727. Meerdere volwassen kinderen ontvielen hun. De naam
genoot van grootvader, mr. Elias de Mulder, werd 31 Maart
1730 in de Bovenkerk begraven. In het Begraafregister komt
de post voor: ,,1730. Meert 31. Elyas Bruynier .
P. 7 - 14 - 0". Zij hebben dezen slag niet lang overleefd,
want in de rekening der Bovenkerk, 1728-1749, lezen wij :
,,1732. Den 14. Pebruary voor het testament van mijn vader
"en moeder Willem Bruinier en Barbera de Muller .
"P. 2 - 16 _". Deze opgave zal dus door een der overqe-
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bleven zoons gedaan zijn en uit het reeds hierboven genoemde
Begraafregister weten wij, dat belden in de Bovenkerk be
graven zijn :

,,1732. Den 2. January. Willem Bruinier . F. 7 - 14-.
Den 15. February. De weduwe van
Willem Bruinier F. 7 - 14 -."

Na een echtvereeniging van meer dan een halve eeuw, is
Barbara haar man slechts 6 weken later in den dood gevolgd.
Hunne afstammelingen zijn aan vele eerste families, o.a .. de
Lussanet de la Sabloniere. van Dijck en Schultz, geparenteerd,
zie Maandschrift van het GenealoJisch-Heraldisch Genootschap
"de Nederlandsche Leeuw", 1923, Maart, No.3, kol. 66-74.

Over de Oude Stadsherberg verspreiden de Overdrachten
of Transporten nader licht. Guilliam Bruinier X Johanna
Renzia Eckelboom, voor zichzelf en als vooqd over de minder
jarige kinderen van wijlen zijn broeder Arnoldus Bruinier en
als oom over de kinderen van wijIen Elias Bruinier dragen
29 Juni 1735 het ouderlijk huis met twee kelders aan de V'isch
markt, genaamd het Trapjen 4) of de Stadsherberge, bewoond
door Pieter van der Horst met een kelder in gebruik en de
andere kelder in gebruik bij Henrik Smullink, over aan Johan
nes Bruinier X AIeida van Berkum en Ephraim Schultz X
Bartha Bruinier, Overdrachten, 1731-:-1756, folio 70 en 71,
alsmede een huisje aan de Vischmarkt, bewoond door Andries
Smit, naast hun groot ouderlijk huis, genaamd "het Trapjen".

Zonder twijfel is het groote huis met de twee keIders het
pand IJseIkade, wijk III, No. 49. Nog zijn ter weerszijden de
keIders aanwezig en op de afbeeldinq is het trapje ervoor even
aIs een stuk van den ouden Baanderstoren te zien. Is het
kIeine huisje soms No. 50 of stond dat en het derde huis ter
pIaatse van Nos. 47 en 487 Het zou te ver voeren, dat thans
nader te onderzoeken.
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12 Augustus 1749 worden huis en where op de Vischmarkt
"het Trapjcn" genoemd; 18 Juli 1752 worden huis, erve en
where met zijn kelders "t Trapien of van ouds de Stads
herberg" genaamd, op de Vischrnarkt, met een stal naast het
slepershuisj e. bewoond door Pieter van der Horst, gerechte
lijk verkocht en aangekocht voor Guilliam Schultz uit den
boedel van wijlen zijn vader Ephraim Schultz, Aangifte 50e
penning, folio 117 verso. In Apostillen, 1754-1769, folio 264,
wordt 19 November 1768 de herberg buiten de Vischpoort
"het Trapjen", hospes Aart Vmk genoemd.

Blijkbaar werd deze nog steeds door de erven Bruinier ver
huurd, totdat 15 September 1778 het huis en where aan de
Vischrnarkt, genaamd "het Trapje", met een stal naast de
sleepersstallen door Guiliam Schultz, gehuwd met Titia Terp
stra aan Hendrik Hulleman en zijn vrouw Barta van der Haar
verkocht werden, zie Overdrachten, 1757-1780, folio 238.
Deze laatste bezitters hadden met hun nieuw verworven bezit
weinig geluk, want door curatoren in den geabonneerden
boedel van Hendrik Hulleman komen huis, where en stal 18
December 1784 aan Hermannus Tickel en vrouw. In de lijst
van inwoners van het Broederkwartier van 1805 wordt Her
mannus Tickel nog als eigenaar en herberqier aan de Visch
markt genoemd. De doodenlijst der R.c. kerk te Kampen geeft:

,,1806, 18. Martii. Hermannus Tickel.
,,1809. Obiit vigesimam octavam Februarii Maria, vidua

"Hermanni Tickel, susceptis Ecclesiae Sacramentis."
De weduwe overlijdt dus, voorzien van de laatste sacrarnen

ten, den 28en Februari 1809. Verdere gegevens berusten in de
nieuwe archieven, die niet te onzer beschikking staan.

Aan den tegenwoordigen bewoner van de voormaliqe-Oude
Stadsherberg, den heer A. R. Dijk, een woord van dank voor de
ter beschikking gestelde foto, zooals die er omstreeks 1935 uitzag.

Kampen, September 1941. C. J. WELCKER.
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Facsimile van een rekening uit het jaar 1660 door mr. Elias de Mulder
ingediend voor werkzaamheden aan den Nieuwen T~ren te Kampen.



Bijlage I.
De tekst in gewoon schrift zou luiden:

Folio 1.
A. 1660. Hebbe ick Elias die Mulder; aengenomen;

van haer E. weI. Edele Achtbare Heeren
Burgemeesteren der stadt Campen: het
grau werck aen die nuwe Tooren, op conditie,
als volcht: te weten al grauwerck daer
toe te leveren; als oock te houwen; volgens
die tekeninghe van VINCKEBOM; ende dat
voor die somma van F. 5250: - : -.

2. Noch volgens overgeleverde rekeninge
en dach huijre importerende die
aen Mijn Heer Ram; van messelsteen;
en dach huyre importerende die
somma. F.193:-:-.

3. Noch aengenomen van die E, wel, Edele
Achtbare Heeren; Burgemeesteren der
Stadt Campen 17 wapens ijder Burgemeester·
sijn wapen als oock die wapens van haer
drie Secretariszen datsamen voor F. 150: -.-.

4. Noch boven aen achtkant gelevert 96
hoecksteenen het stuck voor F. 3: 10 : -
bedracht samen die hoecksteenen F. 336: - : -.

5. Noch aen selve werck boven gemaeckt 8
36 gl. hoeckstucken bennen vier duim dicker

en stecken een klesoer ofte 2,Y:1duim over
en dat stuk F. 6 : -: - bedracht F. 48: -- :-.

rendert te samen F. 5977: - : -.
U. E. dienstwillige dienaer
Elias de Mulder Steenhouwer.

Noch voor aennemen vant oprichten
vant grau werck aen nuwe torn
voor F. 175:- :-.

rendert samen . F. 6152: -- : -.
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Specificatie op folio 1 verso.

"Notae.

dat de rekeninck aen een post van 193 guldens
inqebrocht - bestaet in dese nae vol (lge) nde poesten
van messel steen aen het achtkant van de
niwe toren F. 104-.1-
noch in de posten van arbeisloen goet gedaen in
de twede rekeninck aen het ougraewerck F. 76 - 15 -.8.
noch van arbeisloen F. 12 -.8 - 8.

somma F. 193 -.5 - O.

Min komt volgens de rekeninck F. 6152- .. -
hier op ontvangen van menheer burgemester
Ram ende menheer Vrieze F. 5960 - 01 -

soe dat ons noch rest
buiten den 78 guldens die op de
twede rekeninck geroeijeert doch
vort versocht dat ons de mocht
worden in goet gedaen.
Mester Elijas de Mulder steenhouwer."

F. 191-19-
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Bij/age 11.

"Mr. Elias betaelt volgens accoort voort maecken
van de lijste, Balouster (balustrade)
Gaelderye (omgang) op en om de Toorn .

Post 2 ontbreekt, post 6 luidt:
"Voor het opbrengen en oprechten van het graeuwerck
op den toorn volgens contract den 5. Decemb.
1663 F. 175:-:-.

Behalve drie posten van de specificatie komen nog voor :
"Noch twe reken: aent achtcant F. 29:- 9:-.

Alles samen F. 6180 - 9:-.

1) Sedert 1680 de man van Barbara Eliasdochter de Mulder.

2) Het vroegere qebruik, om steegen, straten en ook poorten naar
bewoners in de onmiddellijke nabijheid te noemen, werkt uiterst ver
warrend.

3) In de Apostillen zijn deze twee woorden uitgelaten.

4) Dikwijls treffen wij meer dan een huis met dezeIfde naam aan.
Onder "die Clocke" in de Oudestraat naast het huis "de Raven" lag
een huis "op het Trapje" (12 Februari 1512), "het Trapken" 6 [uli
1568; Charters en Bescheiden, deel X, No. 437, noemt een huis "op het
Trapken" 30 April 1569 bij het Onze Lieve Vrouwenkerkhof, vermoede
lijk hetzeIfde als dat in den Hagen, 10 Februati 1570, weIIicht in 1643
een brouwerij, mede genaamd "het Trapken", achter uitkomende aan dat
zelfde kerkhof.
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