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

Een artikel over het Kerkelijk leven te Kampen in de Mid
deleeuwen 1) zou niet volledig zijn, indien ook niet over het
geestelijk leven in die tijd werd gehandeld. In een afzonderlijk
hoofdstuk wensen wij derhalve enige facetten van deze qeeste
lijke Middeleeuwse samenlevinq in onze stad te bespreken.
Hierbij kan niet hoog genoeg gewaardeerd worden, wat

inzonderheid de geestelijkheid in die tijd voor het onderwijs
heeft gedaan. Voor de vorming en opleiding in de liturgische
dienst van jonge geestelijken werden aan de meest belanq
rijke kerkelijke en geestelijke instellingen scholen verbonden.
Klooster-, kathedraal- en kapittelscholen zijn weI de oudste
inrichtingen van onderwijs geweest. In de 13e en He eeuw
werden eveneens aan de parochie-kerken scholen verbonden.
De pastoor stond aan het hoofd ervan, bijgestaan door kape
Ianen. Later werd de leiding overgenomen door mcnniken, in
het bijzonder Franciscanen en Dominicanen. Allengs kwam de
stichting en instandhouding der scholen, benoeming en be
zoIdiging van personeel aan de stad. DoeIstelling der parochie
scholen bepaalde ook richting van onderwijs. Latijnse gram
matica en kerkgezang waren de voornaamste onderwijsvak
ken. Daarnaast lezen, schrijven, enigszins rekenen en het van
buiten leren van gebeden, het Credo en de T'ien Geboden. De
parochiescholen waren uiteraard bestemd voor de jongens,
terwijl meisjes V~l11 de meer aanzienlijke stand onderwijs in de
vrouwenkloosters ontvingen in lezen, enigszins schrijven en
rekenen. De resultaten van het onderwijs waren over 't alqe
meen gebrekkig. Voor het rekenvak zijn deze niet te verwon
deren daar de rekenkunde zeer samengesteld was (tiendelig
taIstelse1 enz.) . Bovendien was er gebrek aan voldoend
studiernateriaal. In de stedelijke rekeningen van Kampen
komen enige hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs voor:

"Ao. 1547, Item van een taeffele geeoemen boeven in der
schole in de bovenhoek (school St. Nicolaaskerk ) myt schrifte
daerop gemaickt 1 h (ere) n pont, vist (uiver ) b (rabants) .
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Item noch Zwier Kistemaiker betaelt van een grote bredt myt
lysten van viYz voet hoege, daer die scholieren uith leer en
singen i pont vii st (uiver ) .

Ao. 1550, Item noch hem (Ernst Maeler) betaelt van eerie
taeffele toe verrrisserr ende Linien daerop toe maecken om den
jongens sanck daerop tscrijven ii h (ere) n pont.
Item gegeven die draegers van der taefele in der schole tbren
gen iYz st(uiver) br(abants)." .
Het eerste teken van onderwijs te Kampen vinden wij in het

Burgerboek van Kampen, dat in 1302 begint met de namen
"Dns. Pelegrinus plebanus eccl. in VoJIenho en Hermannus
rector scolarum in Campen." .
Bij de instelling van de Schepenmemorie in het jaar 1311

werd bepaald, dat de breeders in geval van overlijden van een
medebroeder "ghemeinlijc comen te synre viqilie-misse ende
tot synre wtvaert". "Ende over dessen doden sal men hoechlyc
singen mitten scoelren een vigilie van negen lexen, als: Parce
mihi dmn. des avents diewile dat hi boven eerden steet in sijn
huijs. Ende dessen doden sal men ter kercken brenghen mit
processie der scoelre mit enen cruce voergaende." Deze leer
lingen wareri aan de school van de St. Nicolaaskerk verbon
den, omdat de vicariedienst van de Schepenmemorie in dit
kerkgebouw werd gehouden.
Bij het transport van het lijk van Bisschop Rolof van Diep

holt in 1455 (gest. 25 Maart) van Vollenhove naar Utrecht
over Kampen, ordineerde het stadsbestuur "al die priester,
monike en schoelkinder van beide kerkell in eerie processie en
haelden dat lyc heerhc van over die brugge en brachten dat in
sanct Nicolauskerke ". Ook aan de O.L. Vrouwenkerk was dus
een parochiale school verbonden. In een stedelijke verordening
van 13872) wordt iets meer gezegd van de beide scholen. De
schoolmeester van O.L.V r. Kerk zal hebben 32 scholieren. bij
wille van de meester van St. Nicolaaskerk en dezelve zal gaan
in de school en verhoren de kinderen en de eerste zal geen
bceken lezen dan bij wille van de laatste, want hij is als zijn
onderrneester.
Zoals de pastoor der St. Nicolaaskerk de geestelijke leidinq

had over de beide parochiekerken, zien wij hetzelfde in de lei
ding van de beide parochiescholen.

21 Februari 1539.stichtten provisoren en kerkmeesters der
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St. Nicolaaskerk en de rector van de parochiale school, onder
goedkeuring van de stedelijke Fegering een weeshuis voor
arme verlaten scholieren tot een maximum van twaalf. Het
werd Soete Naem Jhesus Huijs genoemd, omdat het "ter eere
des soete gebenedide naerne [hesus" werd ingesteld ..Doel was
"tot eeuwigen bediensticheijt van onser kercken". Provisoren
en weesmeesters der instelling zouden zijn pastoor, provisoren
en kerkmeesters van de St. N icolaaskerk, memorierneesters
van het Heilig Kruis en procurator der huisarmen. Voor de
huisvesting der wezen werd een perceel in de Nieuwstraat
aangekocht en een aangrenzende woning door Evert Jorijsz
en diens zoon [ohan Evertsz van Lymberch geschonken. Aan
vankelijk gesticht voor de huisvestinq Van enige arme scholie
ren, die God in de Kerk met zing en zouden dienen, werd als
gevolg van een Raadsbesluit van 30 Juni 1554 deze Stichting
meer algemeen ingesteld en: .uitgebreid tot "een Weeshuys
voer den alderarmsten, elendichsten ende troostloozen Weese~
kynderen, soe wel meyskens als knechtkens door onse Burge~
ren alhier in der Stadt nagelaten ende anders ghiene". In 1592
werd dit weeshuis door de M,agistraat overgebracht naar het
ontruimde Cellebroedersklooster op de Vloeddijk (teqenwoor
dige Vloeddtjk-kazerne}. In 1657 werd het karakter van de
Instelling geheel gewijzigd als gevolg van een Raadsbesluit
van 27 Februari van dat jaar, waarbij werd bepaald, dat van
nu voortaan geen kinderen meer zouden worden opgenomen,
tenzij "na behoiren bewesen" was, dat "de oIderen daervan
de groote Burgerschap deser Stadt gehadt hebben". Sindsdien
kreeg de instelling de naam van Grootburger Weeshuis. Voor
de Armenwezen der stad werd in 1687 het Bregittenklooster
"gerepareerd en verbouwd tot een Armen-Weeshuys", ten
einde daarin omtrent honderd kynderen ten dienste van de
Spinnerie voor de Rolieden als anders mogen worden ge
logiert. Een instelling met hetzelfde doel was reeds. in 1623
opgericht maar werd in 1635 weder opgeheven. Eeuwen
achtereen hebben beide Instellingen naast elkaar haar verzor
gende taak verricht. Het Groot Burger Weeshuis aIs een In
stelling door bijzondere personen geregeld en bestuurd, het
Burger Weeshuis aIs een zuiver gemeentelijke Instelling. Na
een jarenlange gerechtelijke strijd over de rangschikking dezer
instellingen op grond van de Armenwet 1854werden zij uit-
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eindeIijk bij Raadsbesluit van 28 December 1923 verenigd en
onder een gemeenschappelijk bestuur gebracht. Een gemeen
schappelijk regIement werd vastgesteId voor het Grootburqer
en het Burger Weeshuis, waarbij werd bepaald, dat beide
administraties gescheiden zouden worden gehouden 3).

De zorg voor de Ieerlingen blijkt bij de aanstelling van Mr.
Thomas Chytopaens in 15674). De Iaatkomers zaI Mr. Tho
mas "mit woerden offt mit een hantpIack proper ende manter
lick ende niet wredelick corrigieren, ende insonderheit ansien
neemen op die kIeinheit der jongens ende oeck anhoren die
reden hoers uuthblijvens."
Mr. Thomas was de opvoIger van Mr. Caspar Holtstege of

Casparus Holtstechius, die in 1561 tot rector werd aangesteld.
Wegens zijn prediking werd hij door de geesteIijkheid ver
voIgd en vIuchtte in 1567. Vandaar, dat Mr. Thomas bij diens
benoeming nadrukkelijk werd voorgehouden "guede trouwe
neerstig upsicht dragen up die schoele, om die joeget in goede
gottlicke catholichsche leringe ende in goede fundamentalia
ende guede zeden te instrueren en tonderholden, gevende den
selven een goedt exempel ende tot aIle godtzdiensticheit te
stellen 5).
Toen in 1581 de nieuwe leer in Kampen vaste voet had qe

kregen werd diezelfde C. Holstech de eerste Gereformeerde
predikant, Met zijn collega Sander Janssen ste1den zij de Raad
voor, "dat die Latynsche schoele mach worden gereformiert,
ende Evangelische Duetsche schoelen daerneffens opgerichtet
worden". De Raad bepaalde "die Rectoer zal wesen opsyer
van aIle schoIen soe wel duytsche als Latynsche, dat niet ge
leert en worde contrarie des Religie, wel verstaende dat nye
mant gedrongen sal worden ter kercken te gaene tegen die
wille der olderen",
Het onderwijs aan de Latijnse school werd over drie kIassen

verdeeld 6). Het Latijn en wat daarbij behoorde bled; ook de
beginselen van het Grieks werden aanbevolen. Het kerkgezang
was vervallen en daarvoor kwam de Catechismus in de pIaats.
In 1599 werd de leerstof der Latijnse school over zes kIassen
verdeeld 7). AI het overige onderwijs in lezen, schrijven en
rekenen werd naar afzonderlijke Duitse scholen verwezen.

Een hechte band in het kerkeliike gemeenschapsleven vorrn-
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den de Memorien of Broederschappen. De aanzienlijkste bur
gers waren in een vijf-tal broederschappen verenigd: de
memorie van den gheleerden ghesellen van den core, later
genoemd Schepenmemorie (gesticht 1311), de memorie van
het Heilig Kruis (1416), de Lieve V rouwenmemorie (28
November 1380), de St. Cunera-memorie (1 April 1456) en
de Heilige Sacraments-memorie (1393). De broederschappen
werden opgericht met vergunning van de pastoor en qoedqe
keurd door de Bisschop. Maar ook was "consent" nodig van
Schepenen en Raden.
Zij hadden een tweeledig doel: bevordering van de qods

dienst en armverzorging. Onderlinge eensgezindheid werd
aangekweekt door het houden van jaarlijkse feestelijke bijeen
komsten, het ten grave geleiden van overleden memoriezusters
en broeders en het doen van gebeden en zielmissen voor hun
toekomstige ge1uksstaat. Zij' stichtten eigen vicarien in de
kerkgebouwen. Door giften en geschenken, jaarlijkse koren- en
boterpachten, geldrenten en thinsen werden de kosten der ver
sierinq en verlichting van het altaar bestreden en de priesters
en kerkdienaren beloond. Ook de wekelijkse uitkering in geld
en in natura aan "die rechte arrne huissittende, de daghlix bider
straten om Gode nyet en ghaen", geschiedde uit dit fonds.
Voor de Schepenmemorie bepaalden Schepenen en Raden

in 1535,dat allen die toen Schepenen en Raden waren, of daar
toe gekozen zouden worden, het lidmaatschap der memorie
zouden moeten aannemen en gedurende hun leven behouden.
Daarvan zal de inemorie haar naarn ontleend hebben. De jaar
lijkse bijeenkomst werd ook op den Schepenhuse of het Raad
huis gehouden.
De memorie van het Heilig Kruis had ten doel de plechtige

eredienst van het hoogaltaar in de St. Nicolaaskerk te bevor
deren en op te luisteren; "Een hoechlijcke misse van den hil
lygen cruse op ten hogen altaer voer dat gebenedyde holt des
levendyge crucis Christi, (h) eerlycken bewaert in een silveren
vergulden cruce."
In het memorieboek van St. Cunera-rnemorie heeft de memo

rie-rneester Lammert Baers, van beroep bakker, -het verhaal
opgetekend van de plundering der kerken en kloosters door
de graaf van den Berg in 1572. Baers vertelt daarvan dat, ter
wijl hij bij de plundering van de St. Nicolaaskerk de kost-
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baarste misklederen en altaarsieraden aan de plunderaars
trachtte te ontrukken, de schoolmeester Jan Pelgroms een
fraaie zilveren miskelk gedienstig kwam aanbieden: "maer den
keIck dye brochte mester Jan Pylgroms den Lantgraft, dye
hadde yck nyet yn myn bewaer, alsoe dat yck solde wel mer
ghebercht hebben, dan yck hadde gyen hulpe."

De vicarien van de O.L. V rouwen-broederschap en van
St. Jorien werden gesticht in de O.L. Vrouwenkerk en in het
jaar 1530 met elkander verenigd. Het laatstgenoemde altaar
zal een stichting van de St. [orien-schutterij zijn geweest, dat
reeds vroeg wordt vermeld. De vicarien van de andere broe
derschappen bevonden zich in de St. Nicolaaskerk.

De memorien werden bestuurd door twee provisoren of
memoriemeesters, die periodiek aftraden. De keuze geschied~
de door de kerkmeesters en enige breeders van de memorie.
De memoriemeesters voerden het Imancieel beheer, eveneens
voor de armverzorging.

Voor de vicarien werden eigen vicarissen of priesters aan
gesteId, die geen andere missen zouden mogen aannemen dan
aIleen voor de zielen van de overleden zusters en broeders der
memorie.

Bij besluit van Schepenen en Raden van 14 Januari 1598
werden de goederen der memorien aan de bedienaren der
armen of het bestuur van de Algemene Armenstaat over
gedragen.

Een merkwaardig verschijnsel in het Middeleeuwse qods
dienstige leven zijn de kloostergemeenschappen. De klcoster
lingen vormden een maatschappij op zichzelf..Oorspronkeliik
uit de Ieken ontstaan, stonden zij in nauw contact met de
geestelijkheid, zonder tot die stand in het algemeen te behoren.
In deze zelfstandige positie bewaarden zij het verband tussen
geestelijken en Ieken.
De bloeitijd der kloosters ligt in de 15e eeuw. In Kampen

zijn reeds in de 14e eeuw enige kloosters. Kampen als handels
centrum bood gunstige voorwaarden voor stichting en instand
houdinq. Zij vonden hier een groot arbeidsveld en bovendien
waren deze stichtingen vaak Hnancieel afhankelijk van de
burgerij. Op godsdienstig en maatschappelijk terrein hebben
de kloosters hier goed wer~ verricht. De kloosterlingen be-
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trachtten in het alqemeen werken van christeliike harrnhartiq
heid, Nret gezegd kan worden, dat zij in Kampen een bloeitijd
hebben gekend. Door hun ook vaak sober bestaan werden zij
sterk afhankelijk van de stedelijke regering. De stad gaf in vele
gevallen de kloostergebouwen in gebruik of voerde daaraan
herstellingen uit. Als gevolg van deze medewerking verkreeg
het stadsbestuur invloed op het kloosterleven en regelde vaak
interne aangelegenheden der kloosterlingen. Kloosters van
verschillende orden konden hier tot ontwikkeling komen.

Het Minderbroedersklooster van de orde van St. Franciscus
wordt reeds verrneld in 1300. In 1325 werd het voor de op
bouw begifdgd door Johannes Slode 8). Het wasgelegen aan
de Broederstraat, hoek Burgwal en Nieuwstraat. In 1425 trof
de Minderbroeders de pauselijke banvloek en werd de kerk
gesloten, omdat een groot gedeelte der breeders de postulaat
Rudolf van Diepholt niet erkende. Dit deel verliet Kampen en
keerde na 13 jaar terug.
Vooral in de 15e eeuw kwam de orde tot zedelijk verval.

Poqingen tot reformatie ontbraken niet, waardoor twee qroe
pen ontstonden. De Conventualen vormden de behoudende
partij, terwijl de Spiritualen de reformerende groep uitmaak
ten. Nadat de orde een afscheiding had doorgemaakt, trad de
groep der strengere leden onder de naam van Observanten op.
Na heftige strijd van de beide groepen der Franciscanen maak
te de Paus een einde aan de geschillen door de rneesten met de
Observanten te verenigen (1516). Het is vooral Johannes
Brugman geweest, die tot de hervorming van Conventualen
in Observanten heeft bijgedragen 9). Ook in Kampen was
op reformatie van de Franciscanen Minderbroeders aanqe
drongen. Een ongedachte gelegenheid deed zich voor, nadat
op Pinkster-Maandag 1472 klooster en kerk afbrandden. Op
verzoek van de breeders nam de stad de herbouw grotendeels
voor haar rekening, mits zij de regel der Observanten wensten
aan te nemen. De breeders stemden daarin aanvankelijk toe
maar "doe men hem bescheit ende nae den rechten grond
vraechde doe yellen sie weder van der kerren et manserunt
ut antea Iuerunt". En zij zijn gebleven zoals zij tevoren
waren, of duidelijker: de heren dronken een glas en lieten de
zaak zoals die was. Regeringsmaatregelen voIgden. In teqen
woordigheid van een drietal broeders der Observantie en de
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domdeken werd her klooster omsingeld. 10 breeders voor
iedere klcosterpoort en voor de kerkdeuren 4 raadsleden en
4 meentelieden. "Oat vole in der stat sach wonderlicen toe;
den eenen mishaqede, den anderen behagede dat werck, elc
seggende het syne dair inne." Nietternin was de reformatie
van het klooster "guet en de Iyn". De stadssecretaris Jacob
Bijndorp, die hierbij ambtelijk betrokken was, zegt er verder
van: "Men wuste in anderen landen en steden voele te seggen
woe eerlic die reformatie geschiede en men gaf onse stat dair
van grote eere".

4 September 1483 verzocht het stadsbestuur de generaal~
vicaris om enige broeders prcdikers en biechthoorders, daar er
wel 9 of 10 van de aanmerkelijksten door de pestilentie gestor~
ven waren.

11 Augustus 1520 schreef de regering aan de minister der
orde, hoe zij aan de breeders een schoon convent bereid en met
grote kosten heeft onderhouden en verzocht om goede predi
kers, daar het haar passend voorkwam "eenen schoenen corff
mit goede volsingende vogelen te versieren".
Het Klooster op de Sonnenberg, was van de orde der

Karthuizers, genoemd naar .Ja grande Chartreuse", gesticht
door Bruno, scholaster en kanselier van het aartsbisdom Reims
in 1310. Een van de weinige kloosters dezer orde in ons land,
in 't geheel zes, was het St. Martijnhuis op de Sonnenberg bij
Oosterholt in Mastenbroek. 16 Maart 1477 testeerde de pries
ter Mr. Evert ten Acker, vicaris van het altaar van de apostel
Matthias en Maria Magdalena in de St. Nicolaaskerk, drie
akker land op Kamperveen voor een op de Sonnenberg te
stichten Karthuizerklooster. 11 December van dat jaar ver
leende de stad daartoe vergunning. De vestiging kon eerst
plaats vinden in 1484, nadat volgens de regel der Karthuizers.
de stichting op drie achtereenvolgende kapittelen was qoed
gekeurd. 14 Februari 1485 verkreeg het klooster van de pas
toor van de St. Lambertuskerk te Wilsum het recht van eigen
kerk, kerkhof en andere voorrechten. Eerste bestuurder van
het klooster werd pater Wermbout van Leiden, eerste prior
pater Dirk van der Werden.
De afgezonderde ligging van het klooster buiten de stads

muren gaf aanleiding tot plundering, vooral in het jaar 1572
door graaf Wrllem van den Berg. Ook de archieven van het
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klooster werden door deze medegenomen. die zich nog in het
Huis Bergh te 's Heerenberg bevinden. In Maart 1580 werd
het klooster nogmaals geplundercl en verwoest. De klooster
gebouwen en de kapel werden op last van het stadsbestuur
afgebroken en de goederen en inkomsten van het klooster door
de Staten-Generaal aan Kampen afgestaan voor haar Iortifi
catie.

De broeders leefden in strenge afzondering; het enige wat
zij prevelden was "Memento Mori", Gedenk te sterven. Zij
hielden zich bezig met studie en het afschrijven van hand
schriften. Voor de cultuurgeschiedenis van dit gewest is het
klooster op de Sonnenberg van betekenis geweest.

De Cellebroeders van de Orde van St. Augustinus waren
van een meer practische geest. Zij hidden zich bezig met het
verplegen van zieken en het begraven van doden. Om hun bij
stand in tijden van veelvuldig voorkomende pestepidernieen
waren zij in groot aanzien. Zij vestigden zich in 1475 te
Kampen en betrokken met toestemming van de regering in
1477 een huis aan de poort naar hen genoemd (gebouw der
Verenigde Weeshuizen). De broeders stonden blijkbaar niet
afwijzend tegenover de reformatorische stromingen, daar zij
in 1566 de prediking van de nieuwe leer op hun kerkhof toe,
lieten. Aan het convent was een kapel verbonden.

Een aan de Cellebroeders verwante vrouwelijke or de waren
de Cellezusters of Zwarte Zusters, in het St. Anna-klooster op
de Broederweg. Het klooster werd waarschijnlijk tegen het
Iaatst der 15e eeuw gesticht. 28 Mei 1526 getuigde het stads
bestuur van de zusters, dat zij de burgers bij dag en nacht in
hun ziekten trouw bijstaan en werken van barmhartigheid, die
niemand anders doen wil, naar vermogen harer orde betonen,
dat zij ook van goed leven, naam en faam zijn. De klooster
kapel is in gebruik bij de Doopsgezinde Gemeente.
St. Brigitten klooster. 6 October 1440 verzochten "armen

scamelen susteren van Iselmuden' als burgers kinder en zich in
de stad te mogen vestigen. Zij bewoonden het St. Katherinen
huis aldaar, ter plaatse waar het Karthuizer klooster zou ver
rijzen. In 1446 bewoonden zij een huis in de stad, (gebouw
Vloeddijk-kazerne}. 31 Mei 1460 namen deze zusters de
;,Regel sancti Savatoris, nae insettinge der hilliger weduwen
sancte Brigitte?" aan en noemden haar klooster voortaan

233



Marienrosenkamp of Marienkamp. Het werd nu een z.g. dub
bel klooster voor monniken en nonnen, die aan een abdis had
den te gehoorzamen. Bij godsdienstige plechtigheden kwamen
broeders en zusters in de kerk bijeen doch bleven voor elkan
der onzichtbaar. De Ieden dezer orde waren aan zeer strenge
eisen gebonden. De stedelijke regering vergunde bij deze ge
legenheid de bouw van een kerk met klok, klokhuis enz. naast
het convent. Het Brigitten-convent was niet rijk gedoteerd,
afgaande op de regeringsbemoeiingen tot het bijeenbrengen
van giften voor ondersteuning van het convent.
Een kloosterqemeenschap van betekenis vormden .de "gees

telijke zusters, die plegen te wonen op ter were boven sunte
Nycolaes kerke in der hofstraten", een stichting van Caecilia
van der Toorn. 16Mei 1410verkregen zij van het stadsbestuur
vergunning de St. [oriskapel te Brunnepe tot een klooster in te
richten. Twee jaren later werd voor dit klooster een maximum
getal van 24 jonkvrouwen en vrouwen vastgesteld.'
De St. Joriskapel was een stichting van Henrik Snaghe en

diens vrouw, die op 26 Januari 1350 hun huis en erf te Brunne
pe met enig land bestemden tot een eeuwige kapel en herberg
voor arme vrienden, schippers en andere arme lieden. Het huis
werd gesticht ter ere Gods en van de goede St. Juriaan. Een
priester zou er dagelijks mis en godsdienst houden tottroost
der arrne lieden in het huis en der zieken in het dorp. Toen in
1410 in dit huis het klooster werd ingericht bleef bepaald, dat
burgers en buren de gelegenheid behielden in de St. Joriskapel
missen en godsdienst te horen. In 1493 besloot het stadsbestuur
het klooster, dat buiten de stadsmuren was gelegen, am oor
logsgeweld af te breken. Een zelfde lot zou het St. Michiels
huis op ten Oort onderqaan, een zusterhuis, dat in 1421 voor
het eerst wordt verrneld. De stad Zwolle verzocht om uitstel,
daar haar burgerkinderen in beide huizen waren, die men er
niet gaarne zag uitgezet. Ook van geestelijke zijde werd na
mens de jufferen druk op het stadsbestuur uitgeoefend, "den
raad en gemeente toe voete vallende myt geboechden knyen,
myt gevolden handen en screyende oqen". Hlervoor moest de
regering wei zwichten maar liet toch notarieel vastleggen, dat
indien de kloosters in enige last kwamen van eigen burgers of
van aanvallende vijanden, zij onbelast wilde blijven. 5 Maart
1522 viel nogmaals het besluit tot afbraak dezer \ kloosters
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maar eerst na de overgang der Hervorming blijkt het vonnis
voltrokken te zijn 10).

Kloosters van de Derde Orde waren het St. Agnesklooster
op de Vloeddijk en het Bagijnenconvent op de Burgwal bij de
O.L. Vrouwenkerk. Evenals Iiet St. Michielshuis hadden zij
rneer het karakter van zusterhuizen, in onderscheiding van de
echte nonnenkloosters. Het St. Agnesklooster komt het eerst
voor in 1424, toen de reqerinq een reglement maakte voor de
zusters van St. Agnes en van St. Michielshuis, weqens onder
linqe grote twist. In 1456 werd 'van het convent een nieuwe
kapel met kerkhof. klok eriz. gewijd. Het Bagijnenconvent op
de Burgwal ontving reeds in 1412 een ordonnantie van het
stadsbestuur. Ook deze zusters waren nogal twistziek, want in
1362 (7 October) stelde de Raad orde op het kwaad huis
houden der bagijnen en op het "misselic regiment dat sie heb
ben mit kyven, mit wttrecken, mit onqehoirsamheit en anders",
waarop de zusters heterschap beloofden.
Een ander bagijnhuis was het Oude of Bovenconvent bij de

St. Nicolaaskerk. De hewoonsters waren aan geen klooster
gelofte gebonden. In 1399maakte de regering een ordonnantie
voor dit convent.

De Middeleeuwse sociale toestanden waren niet rooskleurig.
Op het platteland leefde de bevolking, met uitzondering van
adel en geestelijkheid, in diepe armoede. Zelfs in de steden
maakte de ellende en arrnoede een groot contrast met de stede
lijke welvaart. Van voorkominq of bestrijding der arrnoede
was geen sprake. De diaconale armenzorg, zoals deze in de
eerste [eruzalernse Gemeente werd ingesteld, had zich in de
Kerk eenzijdig ontwikkeld als hulpdienst der sacramenten. In
de Middeleeuwen werd de armenzorg almeer aan particulieren,
broederschappen en kloosterorden overgelaten. Zij bepaalde
zich tot het geven van aalmoezen uit godsdienstige overwe
gingen, tot verzekerinq van zreleheil. De stedelijke regering
greep slechts in bij tijden van grote voedselschaarste, by. in
de dure tijd van 1491 door aankoop van rogge ten behoeve
"der arme gemeente en gemeene burgers". De armenzorg be
hoorde niet tot haar werkzaamheid. Voor een geordende
armverzorging ontbrak centrale 'leidinq. Twee groepen van
armen werden onderscheideri. De ene groep, de paupers, die
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in groot getal het land doortrokken om in hun [evens
onderhoud te voorzien. Zij stroopten het platteland at,
zij kleurden ook sterk het stadsbeeld in de centra van
handel en verkeer. De andere groep werd gevormd door
"de huyssittende armen", de maatschappelijk zwakken
onder de plaatselijke bevolking. In de late Middeleeuwen
brachten de broederschappen in Kampen enige orde in
de armverzorging. Haar priesters hielden bij de vicarien
in de kerkqebouwen wekelijks uitdelinqen in geld en in natura
aan "die rechte arme huis sittende, de daghlix bider straten
om Gode nyet en ghaen". Eerst in de eerste helft der 16e eeuw
schijnt de inrichting van de verzorging der huiszittende arrnen
door particulier initiatief meer afdoende gerege1d te zijn. Na
een voorafgaande wilsbeschikking in 1501 van Ave Sybrants
ten behoeve der ellendiqe arrne huiszittenden schonk zij 23
A~gustus 1506 eniqe goederen in het gericht van Den Ham
gelegen "ter eren Golds voir oir ende des den van rechte eygen
zielen salicheyt". Merkwaardig is de schenkingsacte om haar
bestuursregeling. Vier provisoren zullen worden aanqewezen:
bij sterfqeval moet binnen veertien dagen in de vacature wor
den voorzien. Zij zullen bij tweeen afwisselend gedurende een
jaar de uitdelinq der middelen en het volgende jaar de ont
vangst der qelden verzorgen. "Twee goede vrouwen" zullen
worden aanqewezen am de armen aan te brengen. Merk
waardig is de acte oak am de verdere organisatie. Ave heeft
het stadsbestuur "zeer ernstelicken gebeden wij (stedelijke
regering) dit voirsz. in onse protectie ende opsicht wolden
nemen ende twee van onsen raide dair toe schicken, die sich
jairlicx by die rekenscappe selden vuegen ende voirt alst van
nooden sal wesen, ten besten helpen raden ". Nog de bepaling
"Die rekenscap ende datter meer toe gegeven were, alle jair
in onser Stadtboeck van saicken tot een ewige mernorie te
reqistreeren". Het particulier initiatief behoeft hier overheids
bemoeiinq: een kenmerkend verschijnsel der late Middel
eeuwen. Volledige regeringszorg werd 't gevolg. 11 Augustus
1547werden uit de Raad twee provisoren aan het college van
memorierneesters en procuratoren toegevoegd. Zender advies
van deze regeringsprovisoren mogen geen memoriemeesters
worden qekozen, noch qoederen der armen gekocht of ver
kocht. Bij gebrek aan medewerkinq bij de verkiezinq van pro-
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visoren werd de Raad 16 November 1564 verzocht, in af
wijking van de fundatie, de verkiezing van provisoren tot zich
te nernen, waartoe werd besloten. In 1578 werd hun aantal op
vier gebracht, van welke jaarlijks twee hunner afwisselend
wcesmeesters zouden zijn 11).

Uit de godsdienstige overwegingen "ter eren Goids ende
van eygen zieIe salicheyt" werden ook de gasthuizen gesticht,
waarin ten eeuwigen dage zodanige personen verpleegd zou
den worden als bij de oprichting werd bepaald. Uit dezeIfde
overweqinqen werden deze instellingen in stand gehouden en
uitgebreid. De gasthuizen waren de instellingen voor verple
ging van arme en oude mensen, van doortrekkende bedelaars,
die er een bepaald aantal dagen en nachten logies ontvingen,
van melaatsen, pestlijders en andere zieken. De instellingen
genoten de bescherming van de Kerk. Zij bevorderden 't gees:,
telijk en stoffelijk welzijn der instellinqen door het verlenen
van aflaat e.a., bij het stichten van kapellen en altaren en bij
giften en legaten voor de verpleegden. Met uitzondering van
het Pesthuis is van de stichting dezer instellingen als gevolg
van het ontbreken van stichtingsbrieven niets bekend. Al vrij
spoedig na haar stichting zien wij de stedelijke regering op de
voorgrond treden, die weI eerst heel bescheiden, later meer
aanmatigend tot de gasthuizen zich aangetrokken gevoelde.
Gebrek aan goede organisatie, ondoelmatig beheer en andere
oorzaken werkten 'deze inmenging in de hand. De regering
treedt regelend op in het bestuur door de benoeming van kerk
meesters en provisoren.: door het ttitvaardigen van reqlemen
ten, het vasts tellen van het aantal verpleegden enz. Deze maat
regelen nam zij als Magistraat en niet als Stichtster, zoals zij
dit eveneens deed bij kerken en kloosters. In een vermaarde
handelsstad als Kampen hadden de instellingen van weldadiq
heid een goede voedingsbodem.
Ret Heilige Geestgasthuis, dat reeds in een acte van 1300

wordt genoemd, werd gesticht in de buitenhoek van de stad,
ter hoogte van de tegenwoordige Gasthuisstraat. Blijkens acte
van 1329was het verdeeld in twee afdelingen. Devoorste was
besternd voor de verpleging van zieken, de achterste voor
armen en kostkopers. De kapel bij dit gasthuis stond aan de
Oudestraat ter hoogte van de tegenwoordige Nieuwe Toren.
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De gasthuiskerk speelde in de reformatietijd een rol om de
vergaderingen die aldaar clandestien werden belegd. Kerk en
torentje brandden in September 1646 geheel af.

Het St. Geetruidsgasthuis werd omstreeks het jaar 1382 ge~
sticht in de bovenhoek van de stad aan de Boven-Nieuwstraat,
uitkomende aan de BurgwaI. In een stuk van 1381 worden
kerkmeesters van Kampen genoemd, waarbij van dit gasthuis
nog niet wordt gesproken. De bestemming van deze instelling
blijkt uit een stedelijke verordening van 1405: "Overdraghen
ende voir dat leste inqesat, dat in 'Sente Gertruyde ghasthuise
wesen soelen achte bedde an die eerie zide dair die zieken
dachlijx op ligghen soelen. Ende die ander bedde salmen hol
den tot armer lude behoef die comen en ghaen oer ruste dair op
te hebben". In 1418 werd in dit gasthuis een altaar gewijd
voor de arrnen, zwakken, passanten en handwerkslieden.

Het St. Catherinen- en Maria Magdalenen gasthuis of
Melatenhuis werd reeds in de 14e eeuw gesticht voor de ver
pleging van lijders aan melaatsheid, de gevreesde volksziekte,
die ook in ons land, inzonderheid in de Middeleeuwen vele
slachtoffers maakte. Het was gelegen buiten de Vcnepoort. In
het vroegst bekende stuk heet het "Lasares hues dar boven
buten der porten". In 1401 werd bij het qasthuis een kapel qe
sticht. In 1543werd het op 't gerucht, dat Maarten van Rossum
op komst naar Kampen was, afgebroken en in brand gestoken.
"En des anderen dages is bevonden, dat de tijdinge gelogen
was. Noli credere omnia que audus" (Wil niet alles geloven,
wat gehoord) 12). Het werd ter plaatse herbouwd maar in 1572
wederom afgebroken. De melaten werden in een drietal »rc
ningen aan de Vloeddijk ondergebracht. In 1589 werden de
qoederen van dit gasthuis met het St. Geertuidsgasthuis ver
enigd. In 1844 volgde de vereniging met het Heilige Geest
gasthuis. In 1897 verhuisden de bewoners van laatstgenoemd
gasthuis naar de Boven~Nieuwstraat, nr. 46.
De gasthuizen werden bestuurd door twee kerkmeesters. ter.,

wijl het toezicht over dit bestuur aan provisoren was opge
dragen. Bij arrest van het gerechtshof te Arnhem werden in
1894 de Verenigde Gast- en Proveniershuizen aangemerkt als
een gemeentelijke instelling van weldadigheid' en gerangschikt
onder letter A van artikel 2 der Armenwet. Hierdoor werd de
regeling van het beheer aan het Gemeentebestuur toegewezen.
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Het reglement wordt door dit Bestuur vastgesteld en zo nodig
gewijzigd, mits het zich houdt aan de bepalingen van de
Armenwet. De Gemeente he eft het bestuur over deze in
stellingen bij reglement gedelegeerd aan een door haar be
noemd College van Regenten. Het toezicht op de handelingen
van Regenten berust bij de Gemeente.

Op de Vloeddijk, oorspronkelijk buiten de oudste ommuring,
stond het eerste Pesthuis op de Belt. In den beginne zal dit wel
een houten gebouwtje 'geweest zijn, later een zeer eenvoudiq
stenenhuis, datdoor de latere ommurinq van 1464 binnen de
muren gekomen is. In de gevel van het gebouw is een steen
inqemetseld, voorstellende Calvarien met de stad Jeruzalem op
de achterqrond, waarop het jaartal 1538 voorkomt. In dit [aar
heeft nl.· burqemeester Elard Cromme volgens de koop
schepenbrief van 20 Januari 1538 een huis gekocht; waarin
pestlijders ter verpleging konden worden opgenomen. Later'
zijn noq andere huizen door hem aanqekocht, geschonken en
verbouwd, zodat vanaf die tijd van "die Olde Belt" en "die
Nye Belt of Calvarien" werd gesproken.
Kampen is van de vreselijke ziekte der pest, die Cromme op

een pelgrimstocht naar het Heilige Land in 1520 in al zijn ver
schrikkinqen heeft leren kennen, niet verschoond gebleven.
Herhaalde malen zijn voorzorgsmaatiegelen en publicatien
tegen de pest en haar besmetting vastgesteld en afgekondigd.
Crornme stierf 4 October 1545 en heeft ook in zijn testament
nog zeer veel voor de pestlijders geschonken; zijn uiterste wil
is door zijn zuster en zijn nicht ten uitvoer gelegd. Het beheer
van de inrichting was nl. opgedragen aan de naaste bleed
verwanten en wel onder zeker toezicht van de Cellebroeders
te Kampen, die zich met de verpleging van zieken en door
besmettelijke ziekten aangetaste personen bezig hielden. Na de
opheffing der kloosters kreeg de Raad de zeggingschap over
het Pesthuis en werd het bestuur opgedragen aan de gecommit~
teerden voor de Geestelijke Goederen. In het begin der 17e
eeuw werd een afzonderlijk bestuurder aanqesteld, die Provi
sor of Voorstander van de Belt werd genoemd. Deze wijze van
heheer werd tot 1796 volgehouden. De zieken werden ver
zorgd door een persoon, Beltvader geheten, met zijn vrouw,
de Beltmoeder en een dienstbode. De geneeskundige behande-
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linq der pestlijders was opgedragen aan de stads-chirurqijn en
pestmeester tegen een tractement van 100 goudgulden per jaar.

Er .bestond te Kampen in vroeger jaren ook een ziekenhuis
op een gedeelte van de plaats, waar vroeger het Minder
broederklooster heeft qestaan en later de zogenaamde kleine
concertzaal gebouwd is, thans Damesfoyer van de stads
gehoorzaal. Het is zelfs zeer goed mogelijk, dat dit ziekenhuis
oorspronkelijk een deel van het: vroegere Minderbrceder
klooster heeft uitgemaakt. Na de sequestratie der geestelijke
goederen zijn de opkomsten der Broederkerk aan dit zieken
huis geschonken, toen het ondersteuning nodig had. In 1592
werd dit ziekenhuis het eerst vermeld; het werd toen beheerd
door een lid van de Maqistraat en een van de Gezworen
Gemeente onder toezicht van de gecommitteerden van de
geestelijke goederen. Na 1640 was er slechts een beheerder of
provisor, welke toestand tot de vereniging met het Pesthuis
in 1796 is blijven voortbestaan.

Het uit de beide instellingen gevormde ziekenhuis is eerst
door een administrateur bestuurd geworden; sedert 1810 werd
het door twee, later door drie regenten beheerd. In 1857
werden de ziekenzalen verbouwd en vergroot maar de toe
stand bled onvoldoende. In 1872 volgde verbouwing van het
gehele N oordelijke gedeelte. Een vader en moeder zorgden
voor de zieken, totdat in 1898 een gediplomeerde directrice aan
het hoofd werd gesteld.

Op de 27 Februari 1910 overleed te Kampen Christiaan
Hendrik Adolf Arend Engelenberg. Na de opening van zijn
testament bleek, dat hij naar de wens van zijn overleden zuster
Petronelle Henriette Conradine Engelenberg, gehuwd geweest
met Mr. P. I.G. van Diggelen te Zwolle, alwaar zij 7 Mei 1906
overleden was, aan de gemeente Kampen een bedrag van twee
ton netto gelegateerd had, onder voorwaarde, dat daarvoor
zou worden gesticht een gebouw voor ouden van dagen, een
ziekenhuis of iets dergelijks en die stichting de naam te geven
"Engelenberg~Stichting" benevens het in olieverf geschilderd
portret der Familie, met verzoek, dat in evengemelde stichting
te plaatsen.
B. en W. waren van oordeel, dat het meest behoefte bestond

aan een nieuw ziekenhuis. In April 1910 stelde de Raad de
plaats vast en kon met het ontwerpen van het plan een begin
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gemaakt worden. In 1911 werd het bouwplan vastqesteld: de
gemeente Kampen heeft nog pl.m. lYz ton bij het legaat ge~
voegd. Eerst op 5 Mei 1916 werd tengevolge van allerlei ver
tragingen het ziekenhuis "De Enqelenberq-Stichtmq" officieel
geopend. Het oude pesthuisgebouw op de Vloeddijk kwam als
militair hospitaal in gebruik, terwijl het thans in gebruik is bij
de Dienst van het Openbaar Lichaam "De Wiennqermeer",
Noordoostpolderwer ken.

Een geheel eigen karakter hebben de vergaderingen of
"hofjes", die in de Middeleeuwen en ook later ontstonden. Llit
godsdienstige overwegingen werden als regel enige huisjes
geschonken en ingericht voor bewoning door een klein aantal
behoeftiqe oude mannen of vrouwen. Gelijktijdig werden
renten geschonken voor onderhoud der huizen en .voor uit
ketingen aan de bewoners van turf en op feestdagen voor het .
verstrekken van een maaltijd enz. Als regel moesten de be
woners in eigen onderhoud voorzien. Zonder toestemming
van de stedelijke regering mochten geen vergaderingen ge~
sticht worden. De vergaderingen werden als regel naar haar
stichters genoemd. Naaste bloedverwanten van de stichter,
soms in opeenvolgende geslachten, bestuurden als voorstan
ders de vergadering. Ook bij deze instellingen is er een
toenemende overheidsbemoeiing merkbaar. Vergaderingen
werden gesticht, verenigd of verdwenen geheel. De meest
levenskrachtige kwamen uiteindelijk toch geheel onder stede
lijk beheer. De vergaderingen die thans nog door het College
van Regenten der Algemene Armenqoederen worden beheerd
zijn de Llitterwijks-, Toe Boecops-, Vorens-, Vordens- en
Budelsvergaderingen. Daarnaast worden beheerd de Bethle
hems, en Averencksvergaderingen. De eerstgenoemden zijn
als gemeentelijke instellingen van weldadigheid aangemerkt;
laatstgenoemden worden als bijzondere instellingen van wel
dadigheicl beheerd, Onder het beheer van het College van
Regenten der Verenigde Gast, en Proveniershuizen staat de
Brantsvergadering.

J. Don.
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