
K e r k e I ij k lev e n t e K amp en
in de Middeleeuwen.

In een stad als Kampen kon in de Middeleeuwen een
opgewekt geestelijk leven zich ontwikkelen. Draagster was de
Christelijke Kcrk. De Kerk was het allesbeheersende. Voor
de uitoefening van' haar eredienst beschikte zij over twee
parochiekerken aan de beide uiteinden van de stad: de St.
Nicolaas- of Bovenkerk en de O.L. Vrouwe- of Buitenkerk.
Brandpunt van het kerkelijke leven vormde de St. Nicolaas
kerk. Dit gothische kerkgebouw, met zijn prachtig koor en
hoge kruisgewelven is nog een meesterstuk van bouwkunst.
Door de welstand der parochianen en de medewerking van
de stad werd het gebouw ook inwendig door schilder- en
beeldhouwkunst voortdurend verfraaid. De binnenwanden
van het kerkgebouw en de kapellen in de omgang van het
koor waren geheel met altaren bezet. Voor het koor stond
het sacramentshuis, in 1498 in opdracht van de stad door e'en
onbekend gebleven Mechelse meester van gee1 koper ver
vaardigd. Het was een meesterstuk en van grote omvanq:
het bovenstuk aileen woog 9063 ponden. In 1572 werd het
door de graaf van den Berg weggevoerd. Op dit hooqaltaar
stond een groot verguld zilveren kruis, waarin een stukje van
het heiliq kruis werd bewaard. Op die rijk versierde altaren
viel het licht van talrijke brandende waskaarsen, terwijl de
door het buitcnlicht beschenen gebrandschilderde glasvensters
het interieur met een kleurenrijkdom overgoot. Een der qlas
vensters was een geschenk van de koning van Spanje
Philips II. In 1565 had de stad het de koning ten geschenke
gevraagd "tot vermeringhe der eren Gods almachtich ende
tot cyerheit derselver kerken". Meer dan 80 misdiensten pet
week werden door geordende priesters gehouden, opgefuisterd
door serrnoenen. koorgezangen, orge1spel en prachtiqe ver
lichting. Op Paasdag 1416 waren er 8000 communicanten
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geweest. Dan waren er de heiliqe dagen, die ook met luister
werden gevierd. Het hoogtepunt gold de plechtige openbare
Ommegang van het Heilig Sacrament of zoals dat gewoonlijk
heette een processie. "Men dracht dat hillige Sacrament en
dat hillige Cruce heeirliken om die stat, die ghilden dragen
.haer keeirsen; men singt op vier huecken van der stat een
Evangelium en men luut heeirrliken". Kerkelijke feesten waren
ook de kermissen. "Des Sondaechs na Pynxteren is kerk
wigginge boeven van Sanct Niclais kercken" en "Des son
dages ante Catarine (25 November) so isset altijt kermisdach
in S. Niclaeskercke". Deze feestdagen zijn waarschijnlijk de
,oorsprong van de z.g. Voorjaars- en Najaarskermissen, die
tot aan het einde van de vorige eeuw resp. 8 dagen na
Pinksteren en in de laatste helft van October werden gevierd.

Kerkelijk bestond er in Kampen een parochie met twee
parochiekerken. Aan het hoofd van de St. Nicolaaskerk stond
een pastoor, die tevens de geestelijke leiding had over de O.L.
Vrouwenkerk. Zijn ambt was meer omvattend dan van een
tegenwoordige dignitaris. Zijn titel was cureit (curator). De
benoeming van de cureit of pastoor was aan de stad. Zo werd
in 1525 de Kampenaar Albertus Pigge of Piqhius door de
Magistraat tot pastoor der stad benoemd, uit waardering voor
diens verdediging van zijn vaderstad in een geschil contra
pastoor Slachhek in een proces voor de curie te Rome in dit
jaar. In bepaalde gevallen werd het ambt van pastoor of cureit
bekleed door een vice-cureit. Piqhius kon het ambt van
pastoor van Kampen zelf niet waarnemen, omdat hij kort na
1530 tot proost van St. Jan te Utrecht werd benoemd. Als
diens plaatsvervanger te Kampen trad op de vice-cureit Heer
Aernt Graet. Na diens verbanning in 1539 verzocht de stad
aan Pighius om van de pastorie afstand te doen, waaraan
deze gevolg gaf. In diens plaats werd pastoor Andreas Fabri
van Vrelant aangesteld. Aangezien Fabri op dat ogenblik
geen wetenschappelijk radicaal had, dat hem naar inhoud der
t, ,t

bullen betreHende de pastorie het recht gaf om deze bedie-
ning te vervullen, kwam de stad hem om dit radicaal te ver
werven financieel te hulp. Eerder was de begeving van de
pastorie beurtelings bi] het Kapittel van Deventer en zijn
turnarius geweest. '
De pastoor werd bijgestaan door 2 of 3 kapelanen. De
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custos regelde en verzorgde de erediensten en hield toezicht
over de kerkedienaren, die het eenvoudiger dienstwerk ver
richtten. AIle behoorden tot de geestelijke stand.

Onzeker is het, wie de stichters van de beide 'parochie
kerken zijn geweest. In de oudste tijd werden de stichters als
eigenaren der kerkgebouwen beschouwd. De oorspronkelijke
kapellen of houten bedehuizen, die' in Kampen verrezen, -
zuIlen door dotaties der parochiancn, die tot een groter kerk
district behoorden, gesticht zijn. Deze stichting ging gepaard
met vorming van een parochie. De parochie ging van het
kerkgebouw uit. Bi] de stichting van kerkgebouw en parochie
verleende de bisschop daartoe vergunning, onder voorwaarde,
dat de parochie in staat bleek eigen geestelijken te onder
houden.
Toenemende welvaart ging gepaard met verfraaiing der

kerkgebouwen. Giften en legaten stelden daartoe in staat.
Krachtig werkte de stedelijke regering mede, zoals uit enige
der volgende gegevens blijkt. In 1335 wordt gesproken van
een testamentaire beschikking, waarbij Johannes Slode en
diens vrouw een bedrag beschikbaar stelden voor de bouw
van de St. Nicolaaskerk. In 1343 had de stad geld te vorderen
van de St. Nicolaaskerk voor geleverde steen; Kampen exploi
teerde haar eigen tichelovens. In die tijd sloot de stad een
contract met Mr. Herman de steenbicker en diens broeder
voor de bouw der St. Nicolaaskerk, Beloning voor rekening
van de stad. In 1369 sloot de stad een contract met Mr.
Rutgher van Ceulen om de St. Nicolaaskerk "tho Ieysierne"
(viseren) en "to berichten" (ordineren, in orde brengen).
Beloning voor rekening van de stad. In 1453 en 1456 ver
kocht de stad lijfrenten aan verscheidene personen voor sommen
"dair Sanct Nicolaus kerke mede getymmerd wordt" en even
zo in de jaren 1453-1454 voor de verbouw van de O.L.
Vrouwenkerk-toren. In 1498 sloten kerkmeesters een over
eenkomst met een meester te Mechelen om een nieuw sacra
mentshuis te maken van lateen of geel koper op stadskosten.
Fmanctele en andere medewerking van 'de stad in kerke

lijke zaken ging gepaard met toezicht harerzijds op kerk
gebouwen en andere kerkelijke eigendommen (kerkfabriek).
Naarmate de Kerk steun behoefde van de stedelijke reqerinq
werd toezicht ingrijpender en bewerkte toenemende invloed
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op bestuur en beheer. Oeze ontwikkelin q is in de Middel
eeuwen algemeen op alle publiek terrein. In de steden, centra
van handel en verkeer, was de staatkundige organisatie die
van andere terreinen vooruit. De brede samenleving behoefde
het gezag van de wereldlijke overheid. Zelfs het Iiierarchisch
ontwikkelde instituut van de Kerk maakte zich in haar plaat
selijke Kerken afhankelijk van de plaatselijke Overheid door
aanvaarding van Iinanciele en andere hulp. Oaarbij moet in
het oog worden gehouden, dat de strenge afscheiding tussen
publiek en privaat recht, welke onze tijd kenrnerkt, in vroeger
eeuwen bijna niet als bestaande mag .worden aangenomen.
Oat bij een dergelijke ontwikkeling de zelfstandigheid van
instellingen e.d, gevaar liep te verdwijnen, naarmate zij de
hulp van de regering nodig hadden, behoeft geen betoog. In
Kampen, waar de geest van Kampen's Magistraat een zeer
autocratische was, was het niet anders. Op alle levensterrein
een steeds toenemende invloed van regeringswege op bestuur
en beheer van kerken, kloosters, gasthuizen, vergaderingen,
armenzorg etc. In het trekken van bepaalde conclusies is de
uiterste voorzichtigheid geboden. Voorzichtigheid ook met
uit hetgeen die vroede mann en deden af te leiden wat zij het
recht hadden te doen.
Van stadswege werden twee kerkmeesters over de kerk

gebouwen aangewezen, als regel regeringsleden. Zij beheer
den en administreerden de z.g. kerkfabriek, zorgden voor
onderhoud van kerkgebouw en toebehorende wedeme {pasto~
rie ) en andere woningen, toren, klokken, orgels. Zij hadden
ook de zorg voor de kerkwijnen: "Men secht den kerck
meijsteren, dat sy een goet opsien draghen, dat metten wijnen
te rechte omgegaen wordde, ende de stadt betaelt de wijneri".
Jaarlijks komen de kerkwijnen voor in de stedelijke rekeningen
zo voor de gasthuizen als voor St. Nicolaaskerk 'en O.L.
Vrouwenkerk. Kerkmeesters collecteerden op bepaalde tijden
in de kerken, waarschijnlijk voor onderhoud der gebouwen.
"Oat die kerckmeistern shochtijts selven mitten nabben omme-
gaen sullen "
Over de kerkrneesters waren van stadswege provisoren

gesteld.

Na een langdurige periode van toenemende verbastering
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der kerkelijke hierarchic, veruitwendiqinq der kerkleer en
geestelijke en zedelijke inzinkinq, voigt aan het einde der 14e
eeuw en gedurende de 15e eeuw een tijdperk van geestelijke
opwekking, van herleving van godsdienstig leven. Llitqanqs
punt is de stad Deventer, waar haar grote burger Gerrit
de Groote ( 1340---'-1384) nieuw geestelijk leven heeft
gewekt en verbreid. Het plantte zich voort over dit gewest,
ver buiten de grenzen van de Nederlandse Gewesten over het
gekerstende Europa. Het werd het reveil voor het qods
dienstige, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke :
leven. Gerrit de Groote was een vereerder van de mis en
bevorderaar van de ascese; hij hield aan de Kerkleer vast maar
in het aanbevelen van het gebruik van de Bijbel straalde een
reformatorisch beginsel door. Krachtig gispte hij het bederf
in de priesterstand. Zij was de oorzaak van de wederopleving
van het godsdienstig leven van geestelijken en leken, bekend
onder de naam van Moderne Devotie. Het is aan te nemen,
dat ook Kampen's burgerij de Groote's invloed heeft onder
gaan. De actie van de geestelijkheid te Kampen tegen zijn
predikinq wijst erop. Zij wist te bewerken, dat de bisschop
aan aile niet geordende priesters, dus ook aan Groote, de
vergunning tot prediken ontnam. Hij schreef een ernstig
protest tegen ditpredikverbod. Hangende deze quaestie over
leed Geert de Groote.
Onder de kloosterhervormers neemt ook Johannes Brugman,

geboren omstreeks 1400 in Kempen (Z.~Nederl.) een voor
aanstaande plaats in. Een gevierd volksredenaar, die door
prediking de godsdienstige kennis van het volk trachtte aan
te kweken. Hij predikte in de landstaal, want "de papen
lesen in latine, ick wilde in dietsche leeren". Ook in Kampen
was zijn invloed merkbaar. Enige maim vertoefde hi] in
Kampen, niet zonder ergernis van de geestelijkheid. 's Woens
dags na Simonis et Jude (29 October) 1455 predikte hij voor
regeringsleden op het Raadhuis. "Toe XII oeren des middages
began he en dat duerde thent niet veer van vijff oeren. Doe
schenckte men weiten broet, malvesye, sueten wyn en anders.
Hie toech van hier nae Vollenhoe, doe hie hier III weken
gewest had I dach myn", Ook in 1458was hij in Kampen en
"predicte hie vaste lechlix en die stat schenckte hem dechlix
ene take wijns". In zijn prediking werd hij te Kampen heftig
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door de Minderbroeders hestreden,' waartegen de regering
maatregelen moest nemen. Door zijn prediking onder het volk
kan Johannes Brugman, evenals Geert de Groote, zij het dan
niet in rechte lijn, onder de voorlopers der Reformatie wor
den gerekend.

In de morgenschemering van de Nieuwe T'ijd gaat ook door
Kampen een ritseling van nieuw ontluikend leven. Zij gaat
ook aan de stadssecretaris Johan van Breda niet onopgemerkt
voorbij. In zijn Kamper Kroniek noteert hij ambtshalve, anna
1519 van "de nye secte van de Luteraenschen, daermede
ganss Oestlandt, Lijf£landt, Pruyssen etc. besmett wordden".
Er zijn gegronde redenen voor zijn 'belangstelling. Kamper
burgers, kooplieden en zeelieden komen in Oestlandt, Lijff
landt, Pruyssen etc.; zij ademen de leer van de nye secte al
daar in en brengen de besmetting naar Kampen over. Anno
1535 verhaalt Johan van Breda van "de wederdoepers, die
het fenynt en 't ongodlick voirnemen van de wederdoep over
all soe sterck gepredickt hadden", van hun .xonmck van
Syon, een cleerrnaker van Leiden", van de bloedige onder
gang van het Sionsrijk te Munster 24 [uni 1535 en het einde
van Jan Beukels en diens volgelingen. Ook Kampenaren
namen aan de belegering van Munster deel. Johan van Breda
had ambtelijk reeds met de dweepzieke volgelingen van Jan
van Leiden kennis gemaakt. 22 Maart 1534 werden door de
drosten van Vollenhove en Genemuiden eerst 6 en daarna
nog 21 schepen op de Zuiderzee en op het Zwartewater aan
gehouden, "vol yolks, mans, wijfs ende kinderen, omtrent
3000 person en in 't gehee1". Zij wilden .maer den Berg Sron
(d.i. het Bergklooster bij Zwolle)' om daer den H. Geest te
ontvangen. Vden werden over boord gegooid, de arme on
noozele vrouwen en kinderen liet men loopen". Doch de
"principalen, die de arme wichteren zoo erbarmelik hadden
bedrogen, worden de koppen afgehouden ende worden op
staken ende de lichamcn op raden gelecht". Velen stonden
ook in Kampen terecht. .
In 1539 komt er ook in Kampen beweging. Johan van Breda

beschrijft "de oploep en vergaderinge der borgeren bynnen
Campen int hilliqe gheest vermits den vicecureyt Aernt Graet
van Collen qeschiet". 2 Juli van dit jaar ontving de vice
cureyt, die, zoals wij vroeger zagen, de pastorie van Pighius
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waarnam, de uitnodiging om zich te Utrecht te verantwoor
den we gens tegen hem ingebrachte beschuldigingen van
"metter seccten van Luter en anders besmet te syn, en den
luden in synre predicatien qualicken leerden en verleyden etc".
Heer Arent had reeds grote aanhang in Kampen, vooral onder
degene, die "oestwert verkeert hebben en noch verkeerden,
want sy verhoepten, dat de vorsz. heer Arent bynnen Campen
solde brengen soe alst in den oesterschen steden geholden
wordt". Een vergadering werd belegd in het Heilige Geest
kerkje en daarbij ook de gilden .en schutterijen uitgenodigd.
De gangmakers worden met name genoemd en onder hen zijn
regeringsleden. Uitgesproken werd, dat Heer Arent zich niet
naar Utrecht zou begeven maar dat de aanklagers naar
Kampen dienden te komen. De regering schreef aan Utrecht,
dat het haar niet raadzaam voorkwam de vicerureit reeds
terstond naar Utrecht te zenden. De zaak werd aanhangig ge~
maakt op een vergadering van Ridd. en Steden met de Stad
houder te Kampen. Ontboden werden Meester Albert Pigghe,
"proest t sanct Jan t Utrecht, als pastoer t Campen", met de
vicecureit Heer Arent van Collen. In zijn aanklacht tegen de
vicecureit wijst de proost erop, dat te Kampen vergaderingen
worden gehouden. Ais daarin wordt volhardr, zou de stad
in "groot perikell comen en de overste steen boven qebracht
werddcn". Ook waren de gangmakers hem bekend. Besloten
werd, dat Heer Arent nog dezelfde avond de stadsvrijheid
van Kampen moest verlaten. Ais gevolg grote deining onder
de burgerij; de proost werd overal op straat aangerand en
onbehoorlijk nageroepen. Nogmaals komen Ridd. en Steden
in vergadering bijeen. De proost Pigge verklaart, dat zijn
woorden als een waarschuwing moesten opgevat worden en
dat hij gesproken had "wth gueder liefften die hij totter stadt
hadde, want hi] daer inne geboren en opgevuedet was en
noch etlick guedt dair in liggende hadde, met meer woerd
den". Aan een deputatie uit de burgerij deed de stadhouder
de waarschuwing uitgaan, dat het houden van verqaderinqen
als in het Heilige Geest-kerkje bij de hoogste straffen was
verboden en dat men zich in het vervolg daarvan had te ont
houden.

Albertus Pigge (Pighius) werd in 1490 te Kampen qeboren
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en overleed te Utrecht 26 December 1542. Studeerde te
Leuven wijsbegeerte en wiskunde, te Keulen theologie. Een
geleerde van grote bekwaamheid, vooral op het gebied van
wis- en sterrekunde en op dat van de theologische en kerke
lijke polemiek.

Door verstandig beleid van de stedelijke regering en de
gematigdheid van de stadhouder Johan van Ligne, graaf van
Aremberg, droegen de geloofsvervolgingen in deze stad en in
dit gewest niet dat karakter, hetwelk zij elders aannamen.
WeI werden in Kampen de plakkaten tegen de ketters af
gekondigd maar deze werden door de stedelijke regering niet
ernstiq bedreigd. De regering was goed Katholiek maar niet
Spaansgezind en afkerig van geweldmaatregelen. Van bete
kenis was het beleid sinds 1559 van de bekende burgemeester
Arend toe Boecop. Als eerlijk Katholiek maar geen Spanjaard
heeft hij gedurende het Spaanse bestuur de stad dikwijls voor
grote rampen bewaard. Niettemi~ werd Kampen enige malen
door maatregelen van hoger hand opgeschrikt. De oprichting
der nieuwe bisdommen, waartoe Philips II in 1559 besloot,
ondervond ook hier reactie. Op een vergadering van Ridd. en
Steden van 27 Januari 1562 gaf Kampen onomwonden te
kennen, dat naar haar mening, de bisschoppen zouden zijn
geloofsonderzoekers (inquisitores fidei) en dat dit als inbreuk
op de vrijheid en privileqien der stad niet was te dulden.
De grote beeldenstorm van 1566 ging aan Kampen voorbij.

Van de verwarring, die aIIerwege door de troebelen ontstond,
niet in het minst bij de hogere en lagere regeringsinstanties,
maakte een aantal ingezetenen van Kampen gebruik 3 Sep
tember 1566 te vergaderen in het kerkje van het Heilige Geest
gasthuis. 't Verzoek aan de stedelijke regering tot uitoefening
van de godsdienst naar de confessie van Augsburg werd, na
eniqe aarzeling met 'n beroep op de landvoogdes, 5 September
d.a.v. verleend. Mr. Christiaan van Oriel fen de rector der
Latijnse school Mr. Caspar Holstech kregen vergunning om te
prediken. Aan Jan Arentsen (later Gereformeerd predikantte
Amsterdam), die 13 September op het CeIIebroederskerkhof
openlijk predikte, werd echter de stad ontzegd. Als gevolg
van de strenge regeringsmaatregelen, als reactie op de troe
belen, trok de Raad 21 Mei 1567 de aan Holstech en van
Oriel verleende vergunning weder in en verbood hun de pre-
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diking uitdrukkelijk. Zomer 1568 verscheen in Kampen de
raadsheer Quane om een onderzoek in te stellen naar de
troebelen van 1566/67. Kampen zag hierin een inbreuk op het
gezag en de vrijheid van de stad en stond het onderzoek
onder protest toe. Nadelige gevolgen voor de burgerij had
het niet.

De druk van het Spaanse bestuur nam voortdurerid toe. Op
4 Maart 1569 vaardigde de hertoq van Alva een plakkaat uit,
waarbij op zware straffen werd verboden, jongelieden aan
buitenlandse hogescholen behalve te Rome, te Iatentstuderen.
Tevens behelsde dit plakkaat het verbod om jongelieden,
beneden de leeftijd van 20 jaar naar het buitenland te
zenden, om vreemde talen of handwerk te leren of de
handel uit te oefenen. Het plakkaat bedoelde de trek naar de
Calvinistische hogeschool te Geneve te bel etten en voorts de
jeugd te vrijwaren van buitenlandse invloeden. Kampen werd
door deze maatregel in het biz onder getroffen, claar· Kamper
jongelieden hun practische handelsopleiding genoten in buiten
landse factorijen van de Hanze (Nowgorod, Bergen en
Skanor ) .

In 1572 viel graaf Willem van den Berg met een gewapen
de macht in dit gewest. Na een kortstondig beleg viel
Kampen 11 Augustus 1572 in handcn van de graaf. Niet
tegenstaande de plechtig afgelegde gelofte de stad te zullen
bescherrnen, werden in enige uren tijds kerken en kloosters
geplunderd. Monniken en andere geestelijken moesten de
stad verlaten en de regering werd gezuiverd. De verovering
van Zutphen door de Spanjaarden noopte de graaf 19 October
d.a.v. Kampen te ontruimen, zodat de stad weder onder
Spaans bestuur kwam. Als gevolg: zuivering der regering.

7 April 1578 werd door de stad Zwolle de staatsqezinde
Renncnberq tot stadhouder van Overijssel aanvaard: De
steden Deventer en Kampen waren hiervan uitgesloten wegens
Spaanse bezetting. 20 [uli Van dit jaar werd Kampen door
Rennenberg genomen. Deventer. hield een zwaar beleg uit tot
diep in het najaar. Voorlopig werd de oude regering gehand
haafd. De tegenstand tegen haar oligarchische samenstelling
had tot gevolg, dat in deze tijd de wijze van regeringsver
kiezing werd verbetercl en de familieregering werd verkort. "

28 Februari 1580 verscheen de Prins van Oranje in
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Kampen. Hier vernam hij van het verraad van Rennenberg te
Groningen op 3 Maart. De 5e d.a.v. hield de Prins op een
landdag te Kampen een rede, waarin hij de Staten opwekte
tot eensgezindheid en trouw en tot volharding in de strijd
tegen het Spaanse bestuur. De stad trad nu toe tot de in
Januari 1579 gesloten Unie van Utrecht.

De godsdiensttwisten spitsten zich nu ook in Kampen toe.
In 1578 hadden de Hervormingsgezinden de kerk van het
Heilige Geestgasthuis toegewezen gekregen. Het verzoek om
ook de kerk van het Minderbroedersklooster te gebruikJen
.werd geweigerd. Het qeschil hierover werd aan het oordeel
van de stadhouder Rennenberg onderworpen. Deze weigerde
het verzoek eveneens terwijl beida reliqien werden toegelaten.
De handhaving van deze stand van zaken veroorzaakte tussen
.partijen voortdurende wrijving. In 1580 werd het verzoek
herhaald en opnieuw afqewezen, 28 Maart 1580 barstten de
gemoederen los. De Raadsvergadering werd gemolesteerd.
Kerkgebouwen werden aangetast, altaren en beelden omver
gehaald, schilderijen, boeken en andere kostbaarheden op een
hoop geworpen en in brand gestoken. Gelijk lot ondergingen
de kloosters; het kloosterqebouw van de Karthuizers op de
Sonnenberg en de fraaie kapel werden afgebroken en tot de
grond toe verwoest. De monniken werden grotendeels uit de
stad gedreven en andere ingezetenen verlieten de stad. De
beeldenstorm van Kampen brak later uit dan elders maar was
niet minder hevig.

De zenuw en ziel van deze omwente1ing te Kampen was
Caspar Holstech, rector der Latijnse school en eerste predi
kant te Kampen. In Alva's tijd verbannen, bij de Katholieke
restauratie tussen 1572 en 1578 andermaal de stad uitqe
worpen, zag hij eindelijk de zaak triumferen.
Nietteqenstaande de vele beroeringen der laatste jaren

bled de afscheiding van de Katholieke Kerk te Kampen
voorlopiq gering. Uit een schrijven van pastoor Mrchiel
Hetroey in 1570 aan de regering van Kampen gezonden blijkt,
dat er in die tijd in Kampen niet meer dan een 50~tal
"dissenters" werd gevonden. Tien jaar later, omstreeks
1580, toen de Reformatie met gewe1dwerd doorgevoerd, was
in deze toestand geen noemenswaardiqe verandering gekomen.
Uit de ledenlijsten der Gereformeerde Kerk te Kampen blijkt,

228



dat er op Paasdag 1579, 67 Iidmaten waren inqeschreven. Dit
getal bedroeg op 26 Maart 1581, 247. Tien jaren na de Her
vorminq telde de Gemeentc ongeveer 580 Iidmaten. Ben
kleine kudde dus in verge1ijking met de Katholieke Kerk, die
nog kort voor de reformatie 8000 communicanten te1de.

Niet op eens maar eerst na verloop van jaren slaagde men
er in de bevolking voor de nieuwe leer te winnen.

Joh. Don.
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