
Uit de geschiedenis van het
St. Catharinen-gasthuis, Pesthuis en

Stadsziekenhuis.

Hoe Kampen zijn Engelenberg-Stichting kreeg

door A. HALLEMA.

Kampen, de oude Hanzestad aan de IJ sel in de provincie
Overijsel, een der drie hoofdsteden van dit gewest (Kampen,
Zwolle, Deventer), bewaart nog aItijd zijn aantrekkeIijk antiek
beeld in de veIe oude gebouwen en drie fraaie, goed geconser~
veer de poorten, het Gothische huis, de twee Middeleeuwse
kerken en zijn pittoresk stadhuis, in 1543 herbouwd. En niet
te vergeten zijn oud-archief van de gemeente, dat waardevolle
schatten biedt voor zijn merkwaardige geschiedenis, ook van
de verpIeging van en zorg voor zieke burgers en militairen.

Enqelenberq-Stichtinq
Thans bezit de stad sedert 1916 ook haar modern zieken

huis, de Enqelenberq-Stichtinq, waarvan de officiele lijst van
Nederlandseziekenhuizen meldt, dat het dateert van het jaar
1450, als aIgemeen ziekenhuis met 108 bedden. Hoe dit jaartaI
1450 verdwaald- geraakt is tussen de overigens weI juiste
opgaven der andere ziekenhuizen, is mij een raadsel, want
fout is het zonder kij£. Ook wat daaraan vooraf ging, het
Stadsziekenhuis, gesticht, of juister gezegd, verenigd met het
vee! oudere Pesthuis in 1793, kan hier geen oplossing geven.
En dat Pesthuis zelf is weer gesticht in 1538, terwijl het qast
huis van St. Catharine, meer bepaald voor opneming van
melaatsen, dateert van v66r 1400. Het jaartal 1450 moet dus
om een of andere duistere reden abusievelijk in de lijst zijn
opgenomen.

Het oude Stadsziekenhuis in het perceel VIoeddijk nummer
1, t.w. het gebouw van het oude Pesthuis, doet thans nog
dienst aIs kantoorgebouw van de Drrectie Wierinqermeer
Noordoostpolderwerken. Hieronder voIgt er de korte ge~
schiedenis van, doch eerst nog even iets over de wijze waarop
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de Enqelenberq-Stichtinq tot stand kwam en hoe dit moderne
ziekenhuis in 1916 op waardige wijze het zeer verouderde
Stadsziekenhuis-Pesthuis kon vervangen.

Evenals dit laatste in de 16de eeuw is ontstaan door de
goede burgerzin van Kampen's burgemeester Eilardt Cromme,
zo dankt de Enqelenberq-Stichtinq haar naam en bestaan aan
de familie Engelenberg, welke in onze eeuw door de vorste
lijke schenking van twee ton de bouw en inrichting van dit
ziekenhuis mogelijk maakte. Enkele bijzonderheden daarover,
mij welwillend verstrekt door Kampen' s Gemeente-archivaris
en wnd Gemeente-archivaris, de heren Joh. Don en J. Kore
man, volgen hier.

Op 27 Februari 1910 overleed te Kampen de heer Christi
aan Hendrik Adolf Arend Engelenberg. Na opening van zijn
op 19 Juni 1906 voor notaris P. J. G. Brune aldaar verleden
testament bleek, dat hij overeenkomstig de wens van zijn
overleden zuster Petronelle Henriette Conradine Enqelen
berg, gehuwd geweest met Mr P. I. G. van Diggelen te
Zwolle, waar zij de 7de Mei overleden was, aan de gemeente
Kampen een bedrag van twee ton netto had gelegateerd onder
de volgende voorwaarden: l e. dat daarvoor zou worden
gesticht "een instelling van weldadigheid, (inrichting voor
ouden van dagen, een nieuto ziekenhuis of iets dergelijks) en
2e. om die stichting de naam te geven van "Engelenberg~
Stichtinq", "benevens het in olieverf geschilderd portret der
Iamilie" in genoemde stichting een plaats te geven.
Aan deze wens is gevolg gegeven, doch door allerlei om

standigheden als gevolg van vertraging kon het ziekenhuis
de: "Engelenberg~Stichting" te Kampen eerst op 5 Mei 1916
door burgemeester Mr J. D. iE. van Blommenstein worden
geopend..
Bij raadsbesluit van 28 November 1916, nr 9/615, qoed

gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie
d.d. 12 December d.v., 2e Afde:ling nr 7559/5149, werd het
ziekenhuis de: "Engelenberg~Stichting" onder zekere voor
waarden in bruikleen afgestaan aan de Stichting het "Stads.
Ziekenhuis" en vervolgens door Regenten van deze stichting
bij schrijven van 9 Januari 1917, nr 911 aanvaard. Hiervan
werd 5 Maart 1917 een overeenkomst van bruikleengeving
opgemaakt. Bij de ingebruikneming van genoemde stichting
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is het oude Stadsziekenhuis opgeheven en na 1916 voor ver
schillende doeleinden gebruikt. Ziedaar de korte stichtinqs
geschiedenis van Kampen's nieuwste ziekenhuis in deze eeuw.

Kampen's ziekenhuizen in het verleden

Welke ziekenhuizen daaraan voorafgingen, zuIlen we thans
in onderstaande regelen beschrijven.

In de oudste tijden der ziekenhuizen, t.w, de laat-Middel
eeuwse periode, waren er te Kampen een drietal gasthuizen,
waarin zowel behoeftige en hulpbehoevende lieden, meest
ouden van dagen als zieken en invalieden werden verpleegd,
namelijk die van de Heilige Geest, van St. Geertrude of
Geertruid en van St. Catharine, die we reeds noemden als
speciaal voor de verzorging van melaatsen. Van het Heilige
Geestgasthuis is het stichtingsjaar onbekend, doch het komt
reeds voor in 1300. Het St. Geertrude- of Bovengasthuis, ook
rijke Proveniershuis geheten, werd in de 14de eeuw, ver
moedelijk in 1382, gesticht. In een intern ationale handelsstad
als Kampen toen was, behorende tot de machtige Hansa,
moesten inrichtingen zijn, ook voor het opnemen en verplegen
van buitenlandse zieken. Want de internationale betekenis
van Kampen, als Hansastad is in de laatste jaren door verschil
lende historici duidelijk in het licht gesteld. We herinneren
hier slechts aan de volgende conclusie van Dr E. Rijpma in
diens proefschrift: "De ontwikkelingsgang van Kampen tot
omstreeks 1600", (Groningen 1924), waar deze op blz. 21 en
22 het volgende schreef in verband met de immigratie in ons
land en aangrenzende landen, vooral met het oog op de be
vordering van handel en nijverheid.

"Merkwaardig is vooral het groote aantal (nieuwe bur
gers) uit West-Duitsland, speciaal uit de Rijnstreken en
Westfalen, een doorslaand bewijs dat Kampen een uitqanqs
poort naar zee voor die streken is geweest, zooals wij bij 't
bespreken van het toltarief van 1340 al opgemerkt hebben.
Zoo zien wij dus Kampen in de laatste decennia van de veer
tiende eeuw voor ons als een machtige stad, die een belanq
rijken handel dreef Oost- en Westwaarts, welke beide han
delsqebieden elkaars noodzakelijke aanvuIling vormden, die
steun yond in een uitgebreid achterland, dat zich tot diep in
de Rijnstreken en in W est-Duitschland uitstrekte, met kracht
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de veiliqheid der handelswegen te land en ter zee handhaafde
en daarvoor den strijd mee aanbond tegen vorsten uit de
Oostzeelanden en adeIlijke roovers in OverijseI en Gelder
land, tegen wie zij zich door sterke muren moest beveiliqen.
Ben stad, die werk verschafte aan hare burgers in allerlei
bedrijven en telkens weer nieuwen toevoer van werkkrachten
of ondernemende mannen noodig had: die door tal van keu
ren het bedrijviqe leven regelde en onderlinge conflicten
trachtte te voorkomen, die zich een raadhuis (1350) en ruime
kerken - de Sint Nicolaas- en de Lieve Vrouwekerk in 1369
door meester Rotgher van Breda (lees: Collen (Keulen) ) ver
bouwd - bouwde, teekenen van burgerzin en vroornheid, en
door de buitenlanders als de eerste onder de Noord-Neder
landsche steden werd behandeld. Veel strijd heeft Kampen
moeten voeren om die positie te behouden, lang heeft de stad
zich kloek geweerd, maar op den duur zijn de omstandigheden
haar te machtig geworden."

Ook omtrent giften voor liefdadige doeleinden, klooster
lijke en charitatieve instellinqen in de 15de en 16de eeuw
vindt men meermalen melding gemaakt in de charters en be
scheiden betreffende Kampen in die periode. En daarom
behoeft het geen verwondering te wekken, dat er toen be
halve de drie genoemde gasthuizen ook reeds tal van andere
instellingen van sociale zorg waren en dat de zieke en be
hoeftige buitenlanders er gelegenheid vonden om verpleegd te
worden. We kunnen deze hier niet geheel buiten beschouwing
laten, al zullen we ons in deze bijdrage weI in hoofdzaak
moeten bepalen tot de ziekenhuizen en daarmee te vergelijken
verpleeginrichtingen.

Pesthuis of Celuetien

Nog een ander ziekenhuis te Kampen, dat speciaal ten be
hoeve van de lijders aan de elkaar opvolgende pest-epidemieen
werd opgericht, was het Pesthuis op den Nije Belt, ook
Calvarien genaamd naar de heuvel van die naam, eerst buiten,
thans binnen Jeruzalem, waarop Christus werd gekruisigd en
ook Golgotha, schedelplaats geheten. Indien deze vergelijking
moet slaan op het groot aantal doden, dat ter plaatse is be
graven als gevolg van de verwoestende epidemieen, dan is
het wel een tekenende benaming.
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Drs C. N. Fehrmann zond mij enige aantekeningen, geput
uit een artikel van mej. C. WeIcker: Het St. Catharina- en
Maria Maqdalenenqasthurs te Kampen, waaruit blijkt dat ook
dit qasthuis zijn voorgeschiedenis had.

Reeds voor 1538 bestond namelijk te Kampen een huiswaar
pestlijders verpleegd werden, een stenen huis, in de tweede
helft der 15e eeuw genoemd, eveneens op den Belt en daarom
later "Olde Belt" geheten, ter onderscheiding van Cromme's
stichting de "Nije Belt".
Te Zwolle was het Melatenhuis in 1377 gesticht. Het

beginjaartal van het voormalige St. Catharina- en Maria
Magdalena Gasthuis, geheten "ten Lazerschen", het Leprozen-,
of Melatenhuis te Kampen is noq steeds niet ontdekt. AIle
schrijvers geven het foutieve jaartaI 1403, afkomstig van een
mededeling van Rindebornius, die Pilgrom Morre als stichter
noemt.

De oudste vermelding komt echter voor in het Collectorium
fol. 25 (regest Charters en Bescheiden, deel V no. 349). Johan
Oelinx maakt 14 Juli 1386 zijn testament en bespreekt daarbij
o.a. aan "de lasares huus dar hoven but~n dier Iorten" zes
oude schilden.

In 1386 bestond dus reeds het Leptozenhuis. Het zal het
derde gasthuis van Kampen zijn geweest, naast het Heilige
Geest- en het St Geertruidsgasthuis.
Van 25 Januari 1382 bestaat een testament van Johan van

Hattem: hij leqateert bedragen aan de St. Nicolaaskerk, Onze
Lieve Vrouwenkerk, het Heiliqe Geest-qssthuis, de Minrebroe-
ders en het St. Geertuidsqesthuis. ./

Maar er is nog een tweede bewijs, dat. reeds v66r 1401 een
huis te Kampen bestond, waar de melaten verblijf hielden, In
bovengenoemd Collectorium. fol. 68 (regest Charters en
Bescheiden V, no. CCCLXXVII), staat vermeld dat Claes
Woltersoen en Alyd zijne vrouw 18 [uli 1396 land schenken
aan het Ziekenhuis boven, dat men Lazarus huis noemt.

Deze beschikking is te vinden in het Cartularium van S.
Catharinagasthuis, fol. 84, ged. St. Odulphusdag, 18 Juli 1396.
Dit Melatenhuis stond aan de Zuidzijde der stad buiten de

poort. Welke poort is niet zeker. 't Kan zijn geweest de V eerie
poort, de Zwanenpoort, die meer naar binnen lag en de St.
Catharinapoort .(onbekende naam, voorkomende in de Stede-
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lijke Rekening van 1552). Vermoedelijk lag het dicht bij de
Veenepoort iets Zuddelijker dan Station Kampen Zuid gelegen
heeft.
WeI is bekend in welk jaar naast het gasthuis een afzonder

lijke kapel gebouwd is. In Charters en Bescheiden deel I, no.
346 vindt men de stichtingsbrief onder de titel: Fundatio
capelle beate Marie, Katherine et Magdalene, virginum (sic!).
Op 10 December 1401 deden verscheidene burgers, als Pele
grinus Morre, Jutta Linghes, Maes Peterszoen in den Haghen,
ten overstaan van Wicherus Schuerzack en Everhardus
Budel, Schepen van Kampen, als procuratoren van voorsz.
kapel schenkingen in land en geld aan de nieuwe kapel.
Gosschalk Hamel op sataris 20 Frankrijkse schilden eerste
priester.
De mogelijkheid bestaat, dat bij deze gelegenheid ook het
Melatenhuis werd vergroot.

Het Rampjaar 1572 bracht het einde van de kapel.
Ook het St. Catharinengasthuis heeft een bewogen geschie~

denis. In 1543, uit vrees voor Maarten van Rossum, zo lezen
we, "doe heeft de raed van Campen dat Gasthuys, Melatcn
huys, bouhuys, bergher, kercke, mit al datter in was, in brand
laten steken. (W. Nagge: Historie van Overijssel I, fol. 164-
165). (Ook te vinden in Dagboek van Arent toe Boecop,
p. 118.)

Na deze catastrophe werd besloten tot de bouw van een
nieuw Melatenhuis, zoals uit oudste bewaarde rekening van
1544 St. Catharina gasthuis blijkt, welke in 1548 werd vol
tooid,
In 1570 teisterde een hoge vloed dit gebouw, zodat een paar

bewoners in hunne bedsteden verdronken!
In 1572, bij de belegering door de graaf van den Bergh, werd

dit gasthuis voor de tweede maal met de grond gelijk gemaakt.
AIleen een schuur bleef staan, waarin later de klokgieterij van
Wegeweert werd ondergebracht.
Toen het gasthuis afgebroken was, hebben de kerkmeesters

"anno 73 den 20 February mit consent ende bywesent der
provisoeren gecoft die huesen ende erven van Herman Baeck
om te wesen een gasthuys van St. Catherine voer de summa
van 575 g.g., 28 st, den g. mit vorwarden " Op 7 Jan. 1578
werden de laatste kooppenningen voldaan. De huizen en erven
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van Herman Baeck waren gelegen aan de Vloeddijk.
Lange tijd heeft het leprozen huis niet meer op de plaats be
staan. Het beantwoordde niet zo qoed aan zijn doel van af
zondering. Ook de Iinanciele toestand ging langzamerhand
achteruit. De magistraat besloot echter uit practische over
wegingen en niet uit arrnoede tot vereniging met het vee!
beter ingerichte St Geertruidsgasthuis, gelegen op de Burq
wal, aan de Westzijde Burge!. Het St Geertruidsgasthuis bezat
een afzonderlijk ziekenhuis, dat in de Boven-Nieuwstraat uit
kwam.

Llit een inventarisatie 10 April 1589 blijkt, dat het St Catha
rinagasthuis op de Vloeddijk (Oostzijde Burge!) bestond uit
2 huizen, waarin zaal, de kamer waar de proveniers aten,
de keuken, de kelder, de spyze~ of provisiekamer, drie baenen
of zolders, de hangkamers, het brouwhuis en de plaats.
Het eerste bewijs der vereniging St Catharinagasthuis met St
Geertuidsgasthuis is te vinden in de rekeningen van het St
Catharinagasthuis, geboekt onder de bovengen. inventaris
10 April 1589: "Dit nabeschreven isz mijn ontfanck van St
Catherinen gasthuys guederen soe die Erzame Raedt tot
onderhandelinge der provenirs van beide gasthuyzen gelegt
hefft an no 1589." Een officieel bewijs is niet te vinden.

Na 1654 worden in de Kamper Archieven geen melding
meer gemaakt van melaatsh~id.

Het spreekt van zelf, dat voor de belangen der dikwijls
moeilijke zieken, zowel als voor het juiste beheer van hun
eigendommen, behoorlijk gewaakt moest worden. In de oudste
tijden was deze zorg gewoonlijk tcevertrouwd aan een geeste~/
lijke congregatie.

In Kampen had zij reeds v66r 1386 daartoe een eigen
gebouwtje aan de Zuidzijde van de stad, waarschijnlijk een
zgn. Melatcnhuisje. Bier woonden de zieken bij elkaar: de
minst onge!ukkigen konden werken, op het vee passen of op
de naburiqe rivier vissen. Daaruit ontwikkelde zich een wel
geordend gasthuis, dat door provisoren en kerkmeester of
"Verwaerers" beheerd werd.
Het dienstdoende personeel werd tot het allernoodzake

lijkste beperkt. In het oudste stuk (begin 15e eeuw) is zelfs
alleen sprake van een mocder en een knecht.

In 1478 werden aan degenen, die .xmime Godes will sender
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enich tijtlich doen den zieken laserschen" in het St Catharina
gasthuis wilden dienen, alimentatie, kleding en verzorging tot
aan hun dood toegezegd. Er waren toen ook al meerdere
dienstboden of "megeden" naast de moeder.
In 1520 is weer sprake van een "moeder, maget ende knecht"

alsmede van een rentmeester.
Tot zover enkele notities van de heer Fehrmann betreffende

het bewogen verleden van Kampens St Catharinengasthuis.
Wij vatten nu de draad der geschiedenis van het voorrnaliqe
Pesthuis weer op, welks korte historie al evenzeer vol is van
het smartelijk lijden der aldaar opgenomen patienten en de
naar huidige maatstaven zo primitieve middelen en methoden
om hen te helpen en hun lijden te verlichten.

Hierv66r schreven we reeds, dat het Pesthuis op den Nije
Belt zijn ontstaan dankte aan de burgerzin van Kampen's
burgemeester Eilardt Cromme, die daardoor heeft willen mee
helpen aan de bestrijding van een der ergste plagen en ram
pen, waardoor de bevolking van stad en dorp gedurende de
Middeleeuwen en ook nog in de 16de en 17de eeuw kon
worden getroffen. Aan Mr J. C. Bijsterbos komt de eer toe de
geschiedenis van deze inrichting omstreeks 1870 uit de archie
ven van Kampen te hebben samengesteld als een waardevol
fragment van Nederlands ziekenhuisgeschiedenis, van wiens
arbeid wij hier dan ook een dankbaar gebruik maakten.
Het gebouw, waarin het Pesthuis werd ondergebraeht, staat

aan de Vloeddijk, het zuidelijk of boveneinde der stad, waar
IJsel en Burgel samenvielen. De Burgel werd allengs de oude
graeht der stad en aanvankelijk stond het gebouw dus buiten
de oudste ommuring, hetgeen met de nieuwe uitleg en om
muring van 1464 veranderde. Doeh van de oudste toestand
en bouworde van het Pesthuis is door versehillende ver
bouwingen in de loop van vier eeuwen niets meer over dan

. een geveIsteen met inseriptie, die aanwijzing geeft, dat het
pand in 1538 voor het eerst gebouwd werd. Verder geeft deze
gevelsteen de naam van "Calvarien" aan met Christus aan
het kruis, de poorten en muren van Jeruzalem op de achter
grond, het jaartal der stichting 1538 en dat der verbouwing
"vertimmerd 1793".
Evenmin bleef er een stichtingsbrief van bewaard. Doeh

met het zo even genoemd jaartaI 1538 strookt weI de inhoud
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van een schepenbrief van hetzelfde jaar, gedateerd 20 Januari
1538, ingevolge waarvan Eilardt Cromme of Kromme een huis,
vermoedelijk hetzelfde perceel als het gebouw van het voor
malige Pesthuis, koopt en dat bestemt voor de afzondering,
huisvesting en verpleging der pestlijders. Een vrij simpele
fundatie dus, die zonder twijfel aan de koop van het huis
voorafgegaan en met goedvinden en toestemming van de Raad
is geschied, gelijk kan blijken uit de woorden van een consent
brief d.d. 11 Augustus 1539,
Volgens dit stuk met opschrift "Van 't nije Pestilentie huijs

opten Beldt", dat hieronder naar de originele tekst voIgt, had
de stichter, burgemeester Cromme, de bewoning van het huis
toegestaan a?ln zekere Gheert Jansz. met opdracht, daarin op
te nemen en te verplegen lijders aan de pest, een en ander
onder voorwaarden of verplichtingen, in de opdracht verrneld.
De op te nemen zieken konden zijn ouden ZOWelals jeugdigen
van jaren, die met de ziekte waren besmet en verpleging of
huisvestinq hadden verzocht, om zo mogelijk weer beter te
worden. Men moet zich even indenken, dat dit geschreven
werd in een pericde, toen de hevigste besmettelijke ziekten
bij herhaling voorkwamen in stad en dorp, doch het meest in
de steden, dat er van medische zijde nog geen kruid voor
gewassen bleek en dat sommige steden er soms een kwart of
een derde van haar bevolkinq door verloren. De angst, die
zich dan van de massa meester maakte, deed elk middel aan
grijpen om van de ziekte gevrijwaard te blijven, of, aangetast
zijnde, genezing er van te zoeken. Sinds de Levantse pest in
de 14de eeuw haar verwoestende uitwerking deed gelden in
geheel Europa, dus ook in ons land, vreesde men ook wel het
contact met de kooplieden en zeevaarders, die deze ziekte uit
Klein-Azie en Syrie eerst over .Italie en Frankrijk, daarna
ook over de Duitse landen en de Nederlanden hadden ver
breid.

Die vrees zat er ook bij de inwoners van Kampen diep in.
Gelijktijdig met de stichting van het Pesthuis aldaar had het
stadsbestuur de ingezetenen vermaand of geraden om in die
zorgvolle tijd wegens de heersende pest tijdig testament te
maken. En in 1560 werd nag eens herhaald hoe dit qeschie
den kon. De zieke kon aan de priester, die hem de sacrarnen
ten der stervenden toediende, een testament dicteren of doen
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schrijven. De geestelijke kon dit dan overreiken aan de buiten
het besmette huis wachtende schepen, tijdig geroepen zijnde,
waarna deze het stuk "met open deur" liet voorlezen door de
secretaris. De priesterlijke waardigheid moest er borg voor
staan, dat het overgereikte testament inderdaad dat van de
zieke en geen ondergeschoven bewijsstuk was. Door de han
deling van de schepen verkreeg het testament rechts~· en
bewijskracht. Een jongere verordening van 1566 bepaalde nog,
dat de priester het geschrevene in tegenwoordigheid van
twee mannelijke getuigen, desnoods van de koster en diens
vrouw, aan de zieke moest voorlezen, om diens goedkeuring
te erlangen en dat het testament binnen 24 uren in teqen
woordigheid van dezelfde getuigen aan de schepen moest
worden overhandigd onder bevestiging van de geestelijke bij
zijn priesterambt en van de getuigen bij hun eed, opdat aan
de waarheid en echtheid der laatste wilsbeschikking niet ge~
twijfeld zou worden.

Wijst dit er reeds op, hoe vee1vuldig ook in Kampen de
pest, of wat daar voor doorging, in de 15de en 16de eeuw
voorkwam, en daar haar slachtoffers heeft gemaakt, in de
Kamper Kronijk, die historisch betrouwbaar is, worden de
volgende jaren uit de 15de eeuw als voor de stad en haar
bevolking rampzalige pestjaren genoemd: 1458~1459, 1468,
1483~1484 en 1492. Ook in de 16de en 17de eeuw bleef de
stad er even min van verschoond en de vele voorzorqsmaat
regelen, tegen deze ziekte en haar besmetting vastgeste1d,
werden in de volgende jaren afgekondigd, een nieuw bewijs
van het veelvuldig voorkomen er van, ook in de 16de eeuw:
15 Nov. 1506; 16 Mei 1507; 20 Juli 1509; 20 Juni 1527; 26 Juli
1528; 29 Januari 1531; 27 Augustus 1536; 10 Juni 1537;
·29 April 1558; 2 April 1560; 10 Sept. 1569.

Deze voorzorgsmaatregelen wijken in niets af van de elders
getroffene in die tijden en we zuIlen er dan ook geen speciale
aandacht aan schenken, aangezien ze zo goed als alle betrek
king hadden op het voorkomen van besmetting door aanwij
zing en onderscheiding der woningen van pestzieken, die zich
niet op de openbare weg mochten ophouden, verder op
was sing en reiniging der kledinq- en liggingstukken in de
IJ sel buiten de stad, speciale missen voor de zieken enz.
Een en ander stelt intussen duidelijk in het Iicht, waarom
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Kampen's burgemeester Eilardt Crornme er juist in de eerste
helft der 16de eeuw toe kwam, om in de stad zijner inwoning
een speciaal verpleeghuis en isolatie-oord voor dit soort zieken
op te rich ten. Uit diverse andere bescheiden, in het Gemeente
archief van Kampen berustende, diepte Mr Bijsterbos nog op,
dat in 1530 zowel ais in 1566 de pest aIdaar in erge mate
heeft gewoed, hetgeen vooral uit de stadsrekeningen is op te
maken. Die van 1566, dus toen het Pesthuis er reeds een
kwarteeuw was, behelst bijvoorbeeid een post als deze:
uitgaven ten laste der stad, teen ..opten Belt ooele (vele)
arme cranckepersonen mitten siekte der Pestilencien begavet
(besmet) cranck laqen". Voorts: "item vuth bevel (van den
Raad) betaait Femme Ulrich van Johan Droess, boeckeprinter
(drukker ) 2 Philipsguldens van XXV st. tstuck van een dee1
Receptboeckgens van 't gulden Eij in tijden van Pest te
drucken, van doctor Jan Golt geordiniert, fecit III h (oernse )
gld VIII st." Jan Golt, stadsmedicus van Kampen gedurende
1551~1554 en 1561~1570, schijnt dus een speciaal middel (of
meer dan een ) ter genezing van de pest te hebben ontdekt en
samengesteId, want in andere archieven, waarin gegevens
over deze ziekte en haar bestrijding berusten, werd dit middel
niet vermeld. Ook in 1567 was het nog z6 erg met het heersen
der ziekte te Kampen, dat de Raad bericht moest geven wegens
deze oorzaak geen raadsleden op de Hansedag te kunnen
zenden.

Doch keren we nu weer terug tot de stichting van het Pest- /
huis in 1538 door burgemeester Eilardt Cromme en diens aan
koop van een daartoe bestemd huis, dat na de nodige ver
bouwing en inrichting de accomodatie moest hebben van een
verpleeginrichting. Hoe dit werd bewerksteIligd, weten we
helaas niet, alleen dat hij het in de nieuwe toestand overdroeg
aan Gheert Jansz. onder voorwaarde van uitsluitend gebruik
ten dienste en ten behoeve van pestzieken. Deze brief van
overdracht voIgt hier nu naar de oorspronkelijke tekst als een
curieus document uit de Nederlandse ziekenhuisgeschiedenis.

"Van 't nije Pesti:lentie huijs opten Beldt

(Dig. Nov. 1450-1567, FoI. 235) 1) Alsoe de burgermeijster
Elert Cromme bij consent van den rade het nije huijs op ten
beldt, alleene doen tijmmeren ende becostiget heeft, om daer
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inne luden, oldt ende jonck, die metter pestilentien begauet 2)
wordden, ende diet begheren, 't ontfangen ende hoer geraek
ende waringe 3) te dcen, soe als dat van noeden is. Soe heefft
de burgermeijster Elert vorse nu int jair XVeXXXXIX op
ten XI daeh augusti tvorse nije huijs opten belt met sijnen
toebehoren, verleent te bewoenen Gheert Janss ende Femme
sijn huijsffrouwe, in vorwarden nabesereven. Ten ijrste, dat
sij altijt in den huijse vorser. drie personen sterck, als selfs
dordt 4) woenen ende sijn sullen, om de siecken the dienen
ende hoer gerack te doen. Item dat se enders gheene siecken,
offt ktencken sullen ontfanghen, dan alleen die metter pesti
lensien begauet sijndt. Ende als sij bevijnden oUt vernemen,
dat se gheene pestilentie en hebben, sullen sij de krancken
eldeer in den huijse nijet laten benachten. 5) Item sij sullen de
krancken van der pestilentien bij nacht ende bij daghe goet
gerack doen, wachten ende waren 6) hent 7) dat se gestoruen
offt dat se weder opgecomen 8) sijn zullen. Item sij en sullen
nijemants anders harbergen offt slapinge ghunnen noch ver
hueren bouen noch beneden. Ende en sullen nijemants 9) sit
ten te drineken offt gelage te holden. Ende wes 10) int vorser.
huijs getijmmert offt gegeuen wordt, dat sail tot des huijses
beste dair inne blijuen.
Ende Gheert Janss ende Femme sijn huijsffrouwe vorscr.

hebben gelouet 11) 't vorser. huijs enden den krancken, die
dair inne comen, trouwelieken te wachten ende te waren ende
aile vorscr. vorwarden vastelieke tonderholden. Ende hebben
verwillekuert, 12) indien sij tot eniger tijd teghens de vorser.
ordinantie ende artieulen offt anders als behoerden, dat alsdan
Elert Kromme vorser. offte den 13) hij dan beueelt, hem beiden
met hoer huijsgesin 14) van stonden an tussehentijden wten
.vorscr, huijse sail setten moghen all sonder argelist 15).

Ende Gheert ende sijn huijsffrouwe vorser. sullen van elcken
kraneken onder dagh ende nacht hebben ende nemen als de
olde vorwarden in der stadt boeek vermelden. 16)

Het beeld van de stichter is bewaard gebleven in de vorm
van een gesehilderd portret, waarvan de maker eveneens
onbekend is en dat zeer vermoedehjk eerst na het overlijden
van de burgemeester is vervaardigd, terwijl er ook geen bij
zondere kunstwaarde aan toegesehreven kan worden. Cromme
wordt daarop afgebee1d als een man van middelbare Ieeftijd,
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tussen 1480 en 1490 geboren, wiens .kledmq bestond uit een
rood orrderkleed, gedekt door een zwart overgewaad, terwijl
hij op het hoofd een zwarte baret draagt. In zijn rechterhand
houdt hij enigszins plechtstatiq een handschoen, in de linker
een palmtak, hetgeen de indruk maakt, alsof hij met dit laatste
teken vrede wenst te stichten of weI het uiterlijk symbool
draagt, waarmee ook de pestzieken weI buiten het pesthuis
Iiepen als elders met de witte roede of het geschilderde elzen
stokje, ten teken dat men zich verre van hen moest houden.
Ter weerszijden van de buste heeft de schilder een tweetal
wapenschilden geconterfeit, het rechtse een huismerk van
zwart op een gouden veld, het linkse een niet nader te defini
eren wapen. HetzeI£de huismerk komt ook voor op het zege1
van Cromme onder een schepenbrief van 1537 in het
Gerneente-archief van Kampen.
Onder het portret staat de mededeling, wanneer Cromme

werd gekozen in de z.g. gezworen gemeente (1519) en in de
Raad zijner stad (1524) met als zijn sterfdatum 4 October
1545. Tussen 1519 en 1544 maakte hij in de meeste jaren deel
uit van diverse rcqerinqs- en rechtscolleges in de stad zijner
inwoning, nu eens van de grote en gezworen gemeente, dan
weer van het raadscollege en de schepenbank.

"Tenslotte is hij nog op een pelgrimstocht in Jeruzalem ge~
storven of omqekomen", werd door iemand ge1ezen, die de
schilderij ook had gezien, Doch deze beschouwer las te over
haast en onjuist, want boven Cromrne's portret staat: "Anno
1520 den 28 dach Augusti in Jherusalem. Anno 1545 op Sint
Franciscus dach starff Elard Cromme pilqherum van [herusa
lem". Dat betekent dus, dat hij in 1520 op pe1grimage was
en onder andere in Jeruzalem verblee£. Het is niet onmogelijk,
dat hij op die tocht, hetzij in Palestina en Syrie, 6f wel in een
der Zuide1ijke landen van ons were1ddeeI de verwoestingen
van de pest, die aldaar nog erger woedde dan in het Noorden,
'van nabij hee£t gezien en zich toen al voornam om bij behou
den terugkeer in zijn vaderstad Kampen een inrichting voor
dit soort zieken te doen verrijzen. Er zijn van zulke pelqri
mages weI enige meer of min uitgebreide verslagen bewaard
gebleven, doch Cromme schijnt zulk een relaas niet te hebben
samengesteid of nagelaten. Wel blijkt uit de peigrimage, dat
hij een vroom en godsdienstig man was en overeenkomstig de
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opvattingen zijner dagen zulk een tocht ondernam uit devotie
en als uiting van zijn godsdienstige overtuiging, of wel om
daarmede een gelofte te volbrengen. Hij stond daarin onder
zijn stadgenoten niet alleen, want van verschillende Kampe
naren uit de 15de en 16de eeuw is het bekend, dat zij vrij
willig bedevaartstochten hebben gemaakt naar Rome, Jeruza
lem, San Jago de Compostella in Gallicie en meer andere
pelgrimsoorden, waarover Mr Bijsterbos de bewijzen tamelijk
uitvoerig Ieverde in zijn aangehaalde studie.

De bijzonderheden dienomtrent zullen we hier Iaten rusten,
aangezien daaruit toch niet valt af te leiden, waarom precies
burgemeester Eilardt Cromme zijn tocht naar Jeruzalern heeft
ondernomen. De moge1ijkheidblijft in elk gevaI, dat hij daar
door het voornemen heeft opgevat om te Kampen een Pesthuis
te stichten.
Vijf jaren na zijn overlijden, in 1550, werd zijn laatste be

schikking over wijze van beheer, verpleging en zorg voor de
in het Pesthuis op te nemen zieken door een zuster en nicht
van de overledene bekend gemaakt. Van dit stuk, gedateerd
3 April van genoemd jaar, is echter geen origineel noch authen
tiek afschrift bewaard gebleven en de enige copie van jongere
datum draagt in taal en spelling blijken van onnauwkeurigheid.
Toch mogen we blij zijn, dat er althans een afschrift van
bewaard is gebleven, want daardoor weten we toch zo onqe
veer op welke wijze in het Pesthuis gewerkt werd in het be1ang
der patienten. Daarom voIgt ook dit stuk hieronder.
"Die Eerbare Weijme van der Straaten, salige Jacob van

der Straate nagelate weduwe, ende den Eersame Eijlardus
Krommen saliger gedachten Suster, ende [uffrouw Geertruij
van der Straate, oer Dogter, aIs Testamentaersche en naaste
Erfgename van Eijlart Kromme voersc met Herman Wijcherts
en Johan Wijcherts gebroeders, in deser sake oeren gekoere
Mombers 17), bekennen dat saIige Eiilardus Kromme, oer
broeder en oorn, te voere eer hij starff in 't jaer onses Heere
. XV cXLV op Sancte Franciscus dag 18), als een Fundator
van den nijen belt, genaemt Calvarien, tot een Pestilencie
Huis in Campen, en het selve Huijs met provisie van noet
druff 19) besorget hadde, hem beijde sijn Suster en Nigte
voorschr. na sijne uijterste wille onwederroepelijk bevole en
gebeen 20) heeft, dieselve Iundatie te bewilligen 21), te begiff
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tigen 22), en te confirmeren 23) in forme en maniere hierna vol
gende. In den eerste bekennende, datt sij beijde in derseIver
qualiteijt als boven voor oer 24) ende oere erffgenamen, ge~
riqtelijke 25) opdragt gedaan hebbe, tot behoef des voerschr
Huijses van twijntigsten halve golden gulden sjaars erfflijke
Rente, gaande jaarlijks uijt seker onderpanden 26) gelegen in
de kerspel 27) ende gerigte van Blankenham 28), alles na ver
mogen des Rigtersbrief en transport 29) daarvan wezende.
Item oHt in dese Huijse voorsc. eenig gebrek viele hier na
maals in eenige dingen, als van bedden, lakenen, deekenen,
cussenen en ander reedschap, dat daartoe behoort, sal men
metter tijd reparere en in wesen holden, hoewel nog in lange
jaaren sulks niet noodig zal zijn, want het door salige Eijlard
Kromme, heure breeder en oom voorsc., redelijke mate weI
besorget en voorsien is 30). Men zal ook tselve Huijs holden
in rake en dake 31), alsoo dat het in cere blijven en niet bouw
vallig en vergae 32).

Ten tweede soo dit voorschr. huijs nu met dezen geIde en
jaarlijkse Rente voorschr. erfflijk verbeetert is, soo sal men
deze jaarlijkse erfrenten, wanneer geen swaare pestilencie
regneert 33), en geen luijden, mette selve begaafft, daarin ont
holden worden, opleggen ende bewaaren tot behoeff der armer
en elendiger 34) menschen die aan die pestilencie kranck,
en in sulke tijden daarin gebragt worden, om die daarmede
te helpen en te vertroesten in 't geene dat sij in sulker krank
heijd van noden hebben in dranken, suijker35) of medicijn,
en tot niemands anders behoeff, te weten die selve niet en
hebben nog van hunne olders nog vrinden nog 36) van ver
dienste 37). Ende deze uijterste wille sal onveranderlijk sonder
eenige inbreeke ofte infractie duiren en onderholden worden. /
Ten derde wanneer in dezen Belt van Calvarien of pestilen- .

ciehuijs voorschr. in tijde van pestilencie eenige kranke, daar
mede begaaft, gebragt worden en met Godts hulpe en goede
bewaring weder opkoeme 38), sal men die alsdan na oer ge~
sontheijd daaruijt late passeeren, opdat men die bedde, lake
nen en dekenen en bet onversleten 39) zal mogen conservee
ren tot behoeff dergeene, die daarna inkomen als thier 40)

hoven verhaalt is.
Ten vierde soo sal men die kamer boven holden voor

Priesters, die met pestilencie bevangen sijn, soowel van buijten
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als van binnen der stad komende, of andere eerlijke 41) vreem
de Iuijden, die zal men daar leggen ende Iogeeren ter tijd dat
sij genezen zijn, ende die zal men brengen ter zijde in dat
voorste (vertrek) voor die trappen.
Ten vijfde zal men in 't voorschr. huijs hebben een man met

sijn egte vrouwe, die beijde nog straff 42) sijnen of niet van
getone of gerugte 43), weI 44) Ievende met malkandere die sig
in tijden van pestilencie een starke maget 45), ende men zal
geholden sijn in der tijd derzelver siekte int voorschr. huijs te
weesen, en soowel bij nagte als bij dage oft nood is om den
kranken te dienen en gerack te doen. Ende mede sal die man
op die krancken voorsichtigheid hebben 46), off die brand der
pestilencie die luijden int hooft quame 47), dat hij bij tijds een
cellebroer 48) bij hem krijge, om hem te wagten dat zij in
razernije niet van den bedde loopen, hen selve hinder 49)

doende, als twel plagt te gebeuren. Itern die vrouwe en ook die
maagt sullen die sieken met liefde met goedertierenheijd
dienen uijt de Liefde Gods, denkende dat God Jesus Christus
gesproken heeft: wat gij de allerminste in mijnen name deed,
dat hebt gij mij gedaan.
Ten sesde na die uijterste wille die salige EijIard Kromme

sijn suster Wijme en oer Dogter Juffer Geertruijdt voorsc.
seer aandagtelijk bevoolen heeft, en mede na oer beijder
gelieve en consent, soo sullen die Cellebroers in Campen,
alst in tijden van pestilencie is, een sleutel hebben van dit
voorsc. Huijs, om als dan bij nagt ende tandre tijden daarin
te gane, wagt en respect te holden 50) op de kranke luijden,
en denselven, die kleijnmoedig sijn, te vertrooste met godde~
lijke woorden en deugdelijk vermaaninge tot in den dood toe,
mede toeversigt hebbende op den man, vrouw en maget, die
int voorsc. huijs sijn, dat sij niet versuijmig 51) nog onagtsaam
erschijnen 52). En ofte selver daarin gebrekelijk bevonden
worden, soo sullen die Cellebroers autoriteijt hebben hem te
straffen, een offte tweemaal waarschouwende: ende beteren
sij hen dan: niet daarinne, soo sullen die Cellebroers dat aan
brengen dengeene, die in der tijt van den naasten bloede des
Fundateurs salige Eijlarts Croemme en andere die des verder
bevolen mag worden; die sullen se dan onderwijsen en straf
fen. Maar betere sij hen dan niet, soo sullen sij se afsetten,
stellende andere nieuwe in haar stede 53), die bequaam 54)

208



sullen sijn tot de regimente55 )boven verhaalt.
Ten sevende soo sal de Pater met sijne Conventuale 56)

van de Cellebroers in der tijd, en hare nakomelingen dese
voorschr. twintigsten halven golden gulden jaarlijkse rente
erfflijken doen maanen, invorderen,' opbeuren en ontvangen
aIle [aaren, soo wei buijten als binnen tijden van pestilencie,
uijt sulke onderpanden in den Blankenham, als die Rigters
brief met de transfix 57) vermelden en opdat sij dit alles van
den -voorsc. huijs trouwelijken sullen bewaren, soo sullen de
vorsc. Cellebroers van de voorsc, twintigsten halven golden
gulden erffelijke rente hebben en beholden tot haren oerbaer
en profijte twee golden gulden 58) 's jaars erffeIijk; en van
dieselve twintigsten halven golden gulden jaarlijkse Erffrente
sal men ook geven den luijden, die dat voorsc. huijs bewaren
in der tijd van pestilencie vijff of ses golden gulden, of nadat
er sieke menigfuldig inkomen tot discretie en na goeddunken
des opzienders en bewaarers des voorsc. huijse. En de arme
daarin met pestilencie begaaft te verwaaren en te bedienen
om Godes wille, geIijk de Rijken om geld.
Ten agste, dat die Pater en conventuale van de Cellebroers

voorsc. rekenschap zullen doen van die twintigsten halve gol~
den gulden jaarlijks erfrente, daaraff hebbende ontfangen
twee golt gulden erffelijk als boven van de opgebeurde rente
in tijden als geen pestilencie regneert, en sij ter goeder trouwe
bewaren en versamelen zullen in eene kiste, daar drie slooten
en drie sleutelen toe wezen sullen. En deze rekenschap zal ge~
schien in tegenwoordigheijd des weerdigen Heere Pastors, en
sijn olste Capellaans in der tijd, en in bijwesen van Lambert
Louwes en Teunis van Niezen als Executors van dezer Iunda
tie bij Weijme en haar Dogter gekoren, ook in bijwezen van /
twee dergeenen die van den bloede zijn daartoe gestelt. En op
de dag der rekenschap, dewelke tot goeddunken, ende ver
maaninge des Pastors der Executoren en vrienden voorschr.,
alst noodig is, geschieden zal, eerie golden gulden van de
voorsc. lopende rente eens te verteeren sonder meer. En van
deze voorsc. kiste zal mijn Heer die Pastor eerie sleutel, en die
Cellebroers een, en die voorsc. Executors eene hebben en be
waaren, om samentlijk bij den versamelden penningen te mo
gen komen alst van noden zal zijn, sonder argelist. Oorkonde
der waarheijd, soo hebben Weijme en Juffr. Geertruij
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voornt begeert, deze fundatie in Libro recognitionum 59) ter
eeuwigen memorie geteekend te mogen worden, 't welk de
Eersame Raad hem gegont en alzoo belieft heeft.

Actum int jaar onzes Heere duijsent vijf honderd vijftig
de derden dag Februarij coram 60) Hendrik Kunertorff en
Johan van Menslage, Burgemeesters in der tijd."
Bewijst het vorenstaande dus, dat de te Kampen gevestigde

en speciaal voor de pestlijders werkzame Cellebroers het
toezicht op het beheer van het Pesthuis zouden voeren, van
hun kant waren zij verplicht rekenschap en verantwoording
af te leggen ten overstaan van de pastoor en diens oudste
kapelaan aan de naast opvolgende bloedverwanten van de
stichter,
Tengevolge van de invoering der Hervorming in het kerke

lijke veranderde echter ook in deze wel een en ander.

Van Pesthuis tot Stadsziekenhuis
Na de Hervorming, bij de sequestratie der kerkelijke en

kloostergoederen, werd dit beheer echter overgedragen aan
de gecommitteerden voor de geestelijke goederen, bestaande
uit door de magistraat der stad aangewezen beheerders van
het fonds der geestelijke goederen. Het ziekenhuis werd toen
meestal "de Belt" genaamd naar de naam van het stadsdeel,
waar het stond.
De volgende resolutie bewijst dit 61) :
Ao. 1594 den 30 Aprilis hebben Burgemeijsteren, Schepenen

ende Raeth der Stadt Campen geresolveert, dat de incumpsten
van den Belt geregistreert sullen wordden bij den Ontfanck
van de Ecclesiastique 62) goederen, daervan de Gecommitteer~
de desselven ontfanckx de administratie hebben, ende vermits
selve incompsten den Belt also repareren, ende onderholden
sullen; ende daert van nooden, den krancken toe doen assis
teren 63).
Voor de dagelijkse leiding in het gesticht moest echter de

Beltvader zorgen, elders binnenvader en gasthuismeester ge~
noemd. Hem werden de zieken toevertrouwd en hij was voor
hun verpleging, voorzover daarvan gesproken kan worden,
verantwoordelijk. Met de afzonderlijke bestuurder of beheer
der der fundatie regelde hij de materiele zaken der stichting,
zolang het Pesthuis als afzonderlijke inrichting in stand bled.
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De rekening en verantwoording werden in de loop der 17de
eeuw afgelegd ten overstaan van de Provisoren der Boven
of St. Nicolaaskerk, nog later voor twee leden uit de maqi
straat.

De Beltvader, ook wel Provisor en Voorstander van den
Belt genoemd. hoewel de titel ..provisor" meestal synoniem
was met administrateur. bewoonde met zijn vrouw het Pest
huis. Zij werden bij hun werkzaamheden geassisteerd door
een doorgaans inwonende dienstbode. Behalve vrije woning.
kost, vuur en licht, geneeskundige verzorging en eventuele
fooien genoot het echtpaar voor zijn diensten een jaarlijks
inkomen. eerst van 25 gld.. later successievelijk verhoogd tot
42 gld. (1629) en 60 gld. (1646). Ook het vrije gebruik van
de bij het huis behorende tuin of hof en hetgeen deze op
leverde, kwam hun ten goede, .

De stadschirurgijn in het Pesthuis

De geneeskundige behandeling der zieken was opgedragen
aan de stadschirurgijn. tevens pestrneester, die voor deze
diensten werd beloond met 100 gulden jaarlijks, uit de in
komsten der fundatie te fourneren (1651). welk bedrag in
1665 werd verhoogd met 25 gulden ter vergoeding van de
door de chirurgijn te leveren medicijnen en verbandmiddelen.

Aanstellingsakten van de stadschirurgijn

Van Wilhelmus Smit, de stadschirurqijn, bliikt dit uitdruk
kelijk uit diens aanstellingsbrief. toen hij in 1705 als opvolger
van Johannes van de Wende door de stad werd belast met
het chirurgijnschap "in de Belt of 't Ziekenhuis", Toen hij in
1716 tot schepen werd gekozen. stelde de gezworen gemeente /
op 21 Februari 1718 aan Schepenen en Raad voor .xlat Bur
gemeester (dokter ) Smit het chirurgijnschap van de Belt mag
nederleggen. want zij meendcn, dat men Smit daartoe noch
kon noch behoorde te verplichten, Hierover ontstond enige
deining tussen beide colleges. want de nieuwgekozene wilde
er wel af en de schepenen en raad beschouwden de stap ..als
riekende nae dreyqementen".

Toen op 15 Mei 1658 de raadweer een vaste stadschirurgijn
had aangesteld. namelijk Mr. Aper Herweyer, kreeg deze
tevens een nieuwe instructie, waarin zijn gerege1de visites bij
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de patienten in de Belt echter niet uitdrukkelijk werden vast
gelegd. WeI wijst punt 1 van zijn instructie daarop:

"Sal geholden wesen uit last van Schepenen ende Raedt te
gaen visiter en aIle degene soe swaerlyck souden moegen ge~
quetst worden ende den Burgemeester in der tyt de gelegen~
heyt daervan bekent maecken. Item sal de beyde Gasthuisen
hebben te bedienen ende aIle neersticheyt aenwenden om der
selver patienten te sien genesen (!). Gelyck hij mede sal heb
ben te doene aan aIle armen, soe buiten de armencamer
werden syn, ende bij Schepenen ende Raedt ofte den Burqe
meester in der tyt hem sullen toegesonden worden.

Item sal aIle patienten, soo haer in stadts wercken cornen te
lederen 64) ende te beschadigen, hebben te genesen ende daer
toe aIle vlyt ende neersticheyt hebben aen te wenden. Onder
deze voersz. patienten werden weI expresselijcken mede qe
comprehendeerd 65), soe 66) eenige fracturen 67) aan armen
ofte beenen ofte anders souden moegen comen te becomen 68).
'Sal aIle medicamenten, soe tot genesinge van de voorsz.

patienten sullen gerequireert 69) worden, op syn eygene
costen daer toe hebben te doen ende leveren, sonder eenige
besondere reeckeninge desfals 70) op te stellen ende iet
wes 71) apart daervan hebben te eijschen nochte te genieten
ofte ontfangen.
Sal sich habitum 72) ofte experientiam 73) sien te becomen

om de vrouwen, soe doode kinderen souden moegen by haer
hebben, deselve van soedanige vrouwen te nemen.
Dit vorsz. alles sal Mr. Aper Herweyer alsoe met aIle vlyt

ende neersticheyt hebben te presteren, te doen ende nae te
comen op een jaerlycks tractement van hondert vyff ende
twintich Carels gulden.
Sic actum 74) uit last van Schepenen ende Raedt coram 75)

de Heeren Lange ende Ram, doctor medicinae, den 15 Maij
Anno 1658" 76).
Tot 1688 bled Mr. Herweyer in dienst als schepen der stad

in welk jaar hij overleden schijnt te zijn, doch in 1683 had hij
het stadschirurgijnschap al neergelegd. Naast de stadschirur
gijn werd op 13 Maart 1688 een aparte chirurgijn voor de
Armenkamer en het Pest- of Ziekenhuis benoemd, terwijl een
derde chirurgijn, namelijk Evert Wyntjes, werd aangesteld
om "als mr, chirurgijn de kinderen in 't nieuws gemaeckte

212



Arme weeshuis te bedienen, op een jaerlijcks tractement, soo
daertoe naer redelickheyt sal worden gestelt" 77).

Of deze regeling in de praktijk niet goed heeft gewerkt, dan
wei of er anderszins klachten waren, maar we zagen boven
reeds, dat Wilhelmus Smit als stadschirurgijn in 1705 ook
weer tevens chirurgijn van de Belt werd.

Toen echter in 1732 de chirurgijn Hermannus Brouwer,
tevens chirurgijn van de Belt of het Pesthuis, overleed, besloot
de magistraat am in de betrekking van stadschirurgijn weI te
voorzien door benoeming van twee functionarissen, doch die
van chirurgijn van de Belt, verbonden aan het stadschirurqijn
schap, te .miortificeren". Mr. Harrnen Eckelboom en Mr.
Willem van der Horst, de beide benoemden voor dit nieuwe
officie, kregen dan ook elk een stadswijk of gedeelte der stad
voor hun rekeninq, waarvan een de zorg voor het Pesthuis,
blijkens de volgende instructie 78).

"Den 28 Maart 1762. Also door het overly den van Mr.
Hermannus Brouwer, de stads chirurgyns plaatse is komen te
vaceren, soo ist, dat Schepenen ende Raden na rype delibe
ratie goedgevonden hebben de volgende con ditien en in
structien, waarna deze bedieninge voortaan sal worden waar
genomen, te arresteren, egter onder reserve van die verder
nog te kunnen arnplieren en extenderen, als ten nutte en
dienste van de stad in desen sullen oordelen te behoren.

1. Eerstelyck sal deze bedieninqe, so omtrend won den
contusien 79), ulceratien 80), dislocatien 81), fracturen
en aile andere chirurgicale operatien, gelijk ook omtrent
visitatie van wonden en lijkschouwingen moeten waar
genomen worden met aile vlijt omtrent aile personen, so j

in de stad als in desselfs vrijheid 82), sonder onder
scheid, die soo door de Heeren van de Magistraat aIs de
Heeren presidenten 83) haar worden toegesonden of
aangewezen.

2. Dat ook in 't bijsonder moeten waargenomen worden het
ziekenhuis 84) omtrent sodane personen aldaar verpleegd
wordende welke detseloer dienst nodig hebben, of met
den chirurqijn van den Armen Cemer.

3. Dat ook sal waargenomen worden de beide Gasthui
zen 85) dezer stad, so omtrent de personen, die daarin
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verpleegd worden als derselver bedienden 86), in den
dienst van 't huys hun iets overkomende.

4. En also Schepenen en Raden goedgevonden hebben tot
het waarnemen van dezen dienst aan te stellen twee
personen, mogende wellijden dat de ene sal bedienen de
patienten uit Boven- en 't Cellebroers-Quartier nevens
het Geertruid en Catharinen Gasthuis 87), ende de
ander die van 't Buiten- en Breeder Quarrier nevens het
Heiliqen Geesten Gasthuis. So verstaan egter H,W el
Edele Hoog. Agtb. dat bij absentie, indispositie of
ander ongelegenheden de ene de andere sal vervangen
en gehouden zijn sonder onderscheid van plaatse of
persorien harer functien dadelijk te exerceren.

5. Worden de aan ieder van hen tot tracternent toegelegd
een honderd guldens ingaande met Paschen 1732, bij
halve jaren door de stadscamer te betalen, onder expres
bedinq, dat nog voor salven, pleisters, linimenten 88) als
andere ten laste der stad sullen mogen declareren of
uit de stads apotheecq iets tot beswaar van de stad te
halen. Ende is mede goedgevonden ende verstaan, dat
het ambt van stads chirurgijn van nu voortaan altoos
sal worden begeven en bekleed door twee distincte per
sonen".

Een kwart eeuw later, op 31 October 1757, keurde de raad
een schikking van dienstruil door de beide stadschirurgijns
goed, doch op 3 October 1765 werd dit besluit een weinig
veranderd in die zin, dat de patienten van de Armenkamer,
het Ziekenhuis - in dit geval Pesthuis - of andere, welke
een der beide chirurgijns behandelde gedurende de maand dat
hij een bepaalde wijk met die gestichten bediende, door de
zelfde medicus ondanks de omwisseling gedurende een andere
maand tot aan hun genezing zouden blijven behandeld worden
en dat hij ze dus niet aan zijn collega zou overgeven, tenzij
ze ongeneeslijk waren, dit ter bevordering van de continuiteit
in de behandeling.

De stadsdoktoren

Boven de chirurgijns stonden ook te Kampen de stadsdoc
toren, die tijdens de Republiek toezicht hidden op de medische
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verrichtingen der chirurgijns, speciaal op hen, die in dienst
der stad stonden. Aanvankelijk, dat wil zeggen in de late
Middeleeuwen, was dit niet het geval. Want omtrent de
oudst bekende stadsdokter van Kampen, Mr. Gheert van
Benthem in 1434, werd bepaald, dat hij op een jaarlijks trac
ternent van 70 heren ponden verplicht zou zijn om, zowel in
tijden van pestilentie als in de perioden, waarin geen hesrnet
telijke ziekte zijn praktijk zouden verzwaren, alle zieken in
de stad te bezoeken, de arrnen gratis te behandelen en de
meer bemiddelden een liter wijn in rekening te mogen brenqen.
moest hij bij hen echter meer dan drie doktersvisites per week
brenqen, dan zou hij daarvoor per week een gulden in reke
ning mogen brengen, zonder echter de portie wijn te eisen.

In 1470, dus to en het Pesthuis er nog niet was en alleen
het St. Geertengasthuis diende voor huisvesting en afzon
dering der z.g. melaatse zieken, ook "lazarussieken" en
.Jasarsscben" genoemd, had hij tevens de zorg voor deze
gevaarlijk besmettelijke zieken. Vandaar dat ook de in dat
jaar opgestelde afzonderlijke instructie voor de stadsdoctoren
ter gelegenheid van de aanstelling van Mr. Albert Hoijng tot
stadsgeneesheer te Kampen hier even wordt ingelast. Hi] zou
samen met Mr. Beernt Monnick praktiseren op een jaarlijkse
beloning van 32 heren pond en en een kwart (vat) wijns op
de hoogtijden onder de voorwaarde, "of enige armen in den
gasthusen syns raets toe doene (nodig) hadden, dat hie sich
dair goedertierenlyck in holden sal". Het hing er dus van a],
hoe dokter gemutst was en vooral van zijn gezindheid jegens
de lijdende mensheid zijner dagen in de Kamper gasthuizen!
Maar hem er toe verplichten, wilde of kon men blijkbaar niet.
En zo was het in deze stad niet alleen, doch ook in andere
stadsarchieven komt men dergelijke halfslachtige maatregelen
op medisch en hygii:~nischgebied tegen.

Oudste instiuctie ooot de stadsdoctor
"MEDICUS

Die medicus sall alle siecken visiteren, die synre 89) beqe
ren in off buten pestilencien, ende sal van den srecken te visi
teren off water toe besiene90) een mynge1en 91) wyns heb
ben; dair hie des dages II of drie reis 92) en gaet visiteren,
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dairvan sal hie ter weken hebben een heeren pont 93), ende
dan geen myngelen wyns toe hebben. Daar pestelencie is,
sal hie dubbelt loen hebben.

Hie sal den armen lasarsschen, den 94) hem die Raet 95)

hiet 96), proeven 97), besien ende proeven, ende daer geen
gelt van hebben; van den rycken toe proevene, mach hie rede
lie loen nernen 98) .

Item hie sal die apotheke 99) jairlix twee reisen visite
ren 100) off soe vaecke, als men dat van hem begeert, mitten
deputaten van den Raede.
Hie en sal geen materialia 1'01) selven koecken 102), noch

pairt off deel hebben mitten Apotheker 103); hie sal den
sleeken helpen met groenen cruden 104) ende hem die noe
men, dair hie mach 105), ende anders sal hie scriven in der
stat apotheken 106).

Hie sal die receptie den luden in die hant geven 107) ende
die apotheker sal sie ophangen aan eenen draet, off sie die
lude naernaels beth behoefden in lycker saken108), dat men
die vinden mochte, nae older gewoenten.
Hie en sal niet uyt der stat reisen sender oirloff 109) van

den Raede. Item die stat mach noch eenen medicum 110) off
rneer tot 1:11) hem aennemen ende h~ilden." /

In 1554, toen doctor Mr. Gijsbertus Lappe op een salaris
van honderd goudguldens van 28 stuivers het stuk werd aan
gesteld tot stadsmedicus voor een dienstverband van acht ja~
ren, werd deze functionaris niet langer verplicht enige zieken
te bezceken, die aan de pest leden, "soe die selve siecte con
togioes ende anclevende 112) is", niet alleen om te voorkomen
dat andere zieken door de dokter besmet zouden worden, doch
mede omdat er toen reeds het Pesthuis van burgemeester
Eylardt Cromme in gebruik was, waarin een aparte pestmces
ter werkzaam was. Hij en zijn opvolgers hadden wel tot taak
om op het werk van die pestmeester toe te zien en konden
zich in tijden van besmettelijke ziekten verder gedragen over
eenkomstig eigen inzicht en in het belang der volksgezondheid
ter plaatse in het algemeen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de aan~
stellingsbrief van doctor Cornelius Nijhovius, die op 11 Juli
1625 werd aangesteld tot stadsgeneesheer op een tractement
van 200 dalers van 30 stuivers het stuk, terwijl hi] voor de
praktijk in de arrnen-, gast~, wees- en werkhuizen van Kampen
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nog 50 carolus gulden (van 20 stuivers ) [aarlijks van de stad
zou genieten. Uit de in die aanstelling opgenomen verdere
specificatie blijkt ook nog iets over d~ dokterstarieven van die
tijd: voor urine-onderzoek drie stuivers; voor een doktersvisite
vier stuivers of 20 stuivers per week, terwijl Dr. Nijhovius
zich in tijden van "haestighe sieckte (daer Godt de Heere dese
stadt voer behoeden wil") , zich naar eigen discretie zou
mogen laten. honoreren. Bovendien genoot hij voor de duur
van zijn rnedische functie het grootburgerschap der stad met
de daaraan verbonden rechten en voordelen 1i1'3):

Had de stadschirurgijn dus een meer direct contact met
Pest- en Stadsziekenhuis dan de stadsdoctor, toch kwam deze
aldaar wellicht vaker dan zijn instructie of aanstellingsbrief
doet veronderstellen. Dr. Will em Puttius biivoorbeeld kreeg
in 1641 ingevolge raadsbesluit van 21 Januari een verering uit
de stadskas van honderd gulden "wegens de goede diensten
aen verscheidene crancke soldaten ende andere armen"
(verpleegd in het ziekenhuis}, "alsmede in de contagieuse
tijden, voir den tijt van ses jaren herwaerts geleist 114)
hedt"1'15). W el bled de magistraat, of het college van sche
penen en raad er op staan, dat de bepaling der jaarwedden
en eventuele gratificaties van stadsdoctor, chirurgijn en pest
meester aan dit college zou blijven, toen bijvoorbeeld in 1712
de gezworen gemeente ook in deze zaak een stem in het
kapittel wenste te hebben.

De stedsdoctor in het stadsziekenhuis

Uit een veel jongere instructie van de stadsdoctor dan de
hiervoor qeciteerde van 1470, namelijk die van 1742, teen
Kampen weer twee medici als stadsdoctoren kreeq, Rudolph
Woltgraaf en Bernhard van Goutum, die nu het tracternent
van 300 gulden te samen moesten delen, blijkt, dat deze Iunc
tionarissen toen in last hadden de zieken in het ziekenhuis
geregeld te bezoeken en te behandelen. Hiermee zal dan het
stadsziekenhuis zijn bedoeld, want i~ het Pesthuis kwam de
stadschirurgijn zijn dienstcn aan de aldaar liggende patienten
aanbieden. De tekst dezer instructie is dan ook een aanvulling
op het hierboven verrnelde.
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"Instructie voor de stads medicine doctor 116)

De stads medicine doctor sal generalijck voor niets en
sonder enige declaratie moeten bedienen alle sieken, welke
gevonden en verpleegd worden in het Ziekenhuis, de beide
Weeshuisen en Gasthuisen, aismede in de respectieve ver
gaderingen; doch de laetste niet anders ten sij deselve sulx
expresselijk pro deo begeerden, en wijders alle arme mensen,
die uit de arme kamer trecken.
Sal voorts als doctor medicinae moeten fungeeren, daer en

in alles, waar Schepenen en Raden sulx sullen mogen requi
reeren, niets uitgesonderd, en dit alles almede sonder enige
declaratie.
Sal sig geen nagt uit de stad mogen absenteeren, als met

expres voorweeten en toestemminge van de tijdelijke presi
dent- burgemeester.
Dlt alles dan nog bij provisie en onder expresse reserve

omme dese instructie sodanig te altereren, daer bij ende af te
doen, als Schepenen en Raden na exigentie van tijden en
saken sullen vinden te behoren."
Als stadsambtenaren stonden deze doctores dus nog geheel

onder het commando der vroede vaderen en moesten voor
weinig geld veel doen, zodat op 28 November 1772 Schepenen
en Raden nog eens extra beklemtoonden, dat de Stads medi
cinae doctoren minstens eenmaal per dag het Stadsziekenhuis
moesten bezoeken, om aldaar die ziek waren, te behandelen
en de herstelden "bevelen het huis te verlaten". De namen
der onwillige reconvalescenten moesten zij dan maar opgeven
aan de Stadscameraars (administrateuren van het fonds voor
de stedelijke Financien), die wel andere maatreqelen zouden
vinden om de weerbarstigen "ten huize uit te drijveri". Men
zegt - en niet zonder recht! - wel veeI kwaad van onze
ouderwetse ziekenhuizen, doch deze dwangmaatregel schijnt
er nietternin op te wijzen, dat er nog weI lieden waren, die er
zich best thuisvoelden en het ogenblik van hun ontslag nog
niet eens met blijdschap in het hart verwelkomdenl

De stedsdoctor tecens lector in de medische vakken

Doctor Menardus Simon du Pui was de eerste stads-rnedi
cinae doctor van Kampen, die tevens tot lector ana tomes,
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chirurgiae et artis obstetriciae aldaar werd benoernd ter op
leiding van chirurgijns, vroedmeesters en vroedvrouwen en
plattelandsgeneesmeesters. Het Stadsziekenhuis en Pesthuis
moesten daarbij dienen voor de practische klinische lessen.
Zijn instructie, gedateerd 24 Januari 1780 en aanstellingsbrief
van de 27ste Januari d.v. gaven hem dan ook verder strek
kende bevoegdheden inzake de behandeling der zieken in en
buiten de genoemde ziekeninrichtingen dan die, welke zijn
voorgangers in dit ambt ooit hadden bezeten. We zullen zijn
instructie om die reden dan ook hier laten volgen, tevens om
te do en uitkomen welke belangrijke diensten kleine zieken
huizen reeds in die tijd voor het klinisch onderwijs konden
hebben, vooral in die steden waarin geen hogescholen met
een medische faculteit ter beschikking stonden voor de op
lei ding tot stads- en plattelandsgeneesheren.

,,1nstructie voor den stads lector Anatomes-Chirurqiae et
artis obstetriciae.

Art. 1.
Zal door zijne aanstelling tot deezen post ipso jure 117),

en zonder nader examen het regt hebben om in de stad en
derzelver vrijheid te oeffenen de praktijk der chirurgie en
vroedkunst, invoegen hierna nader zal worden bepaald.

Art. 2.
Zal gehouden zijn de heeren van de magistraat te dienen

met zijn rapport, advijs en konst in allen gevallen daar
zulks door Schepenen en Raden, of den heere President
burgemeester, in hunne qualiteit, noodig zal worden geoor~
deeld; ten dien einde te doen wend- en lijkschouwingen 118),
examinatien 119) en operatien, hetzij van ontleed-, heel- of
vroedkunst, naar vereisch van voorwerpen en omstandiq
heden, alles zonder salaris, doch zal hem in deezen de
nodige dienst van een chirurgijn worden verschaft.

Art. 3.
Zal jaarlijks ten nutte van chirurgijns en leerlingen en

van vroedvrouwen houden zoodanige openbare lessen, als
ter bevordering dier konstoeffeningen meest dienstig zal
oordeelen, zullende hem hiertoc een plaats worden aan
geweezen120) als ook de dienst van een chirurgijn.
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Art. 4.
Zal verpligt zijn de zieken aan de chirurgijns van stad

en armekamer (ingevolge art. 2. 3 en 4 der instructie voor
de stads chirurgijns) gedemandeerd. op vaste tijden en zo
dikwijls nodig is. of daarenboven wanneer daartoe van de
magistraat speciaal gelast mogt worden. met die chirurgijns
gratis te gaan visiteeren, zijne directien te geven ter be
handeling. ook operatien en verbanden van aanbelang zelf
te doen en te hedienen, zo dikwijls hij zelf dit noodig cor
deelt, of ook, wanneer de chirurgijns hem hiertoe require
ren, zullende in allen deezen een chirurgijn hem hierbij ten
dienste moeten zijn, of de nodige assistentie voor het ge~
meene werk verschaffen 121). .

Art. 5.
Zal hij de functie van stadsvroedmeester moeten waar

nemen, zo dikwijls ter adsistentie van een vroedvrouw. of
ook wel zonder dezelve in zwaare gevallen wordt gere~
quireerd bij barende of zwangere vrouwen, die van wegen
de stad- of armekamer worden gealimenteerd. of ook bij
zodanige andere vrouwen, die. zijn dienst nodig hebbende,
dezelve gratis begeeren zuIlen; zullende ook in dezen de
stads vroedvrouwen, des nodiq, ten zijnen dienste moeten
bij de hand zijn.

Art. 6,
Zal verpligt zijn en zich niet mogen onttrekken, om zijn

raad, hulpe en konstbewerkingen aan te wenden. zo wel in
Heelkonst als V roedkonst 122). in allen qevallen, waarin
daartoe wordt geroepen of. gerequireerd. hetzij door een
ingezetene der stad en derzelver vriiheid, hetzij door een
chirurgijn of vroedvrouw, die bij een lijder of baarende
vrouw adsistentie nodig mogten hebben; wel verstaande,
dat hij, (uitgezonderd in de gevallen in art. 4 en 5 bepaald).
voor zijn verrigten dienst in dezen zich behoorlijk en naar
omstandigheden van zaaken, van een ieder zal kunnen doen
salariseeren 1.23).

Art. 7,
Zal eindelijk zich geen nacht uit de stad mogen absen

teeren als met expres voorweeten en toestemminge van den
tijdelijken heer President Burgemeester.
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Dit alles bij provisie en onder expresse reserve, om deze
instructie zodanig te alterneren 124) daar bij en af te doen
als Schepenen en Raden, na exigentie van tijden en zaken
zullen vinden te behoren.
Aldus gearresteerd in Senatu 125) den 24en Januarij

1780."
Reeds acht jaren later kwam die wijziging, toen Dr du Puis

naar Alkmaar vertrok en Kampen een nieuwe stads-doctor en
vroedmeester kreeg in de persoon van Dr J. W. Heppe, die
uit Almelo overkwam en werd aangesteld op een tractement,
dat van 600 tot 400 werd verlaagd, aangezien het lectoraat
weer afgeschaft was. Hem werd expresselijk opgelegd in het
ziekenhuis, beter gezegd, toen nog de beide ziekenhuizen, de
zieken te behandelen zowel als op de medische verrichtingen
aldaar van de lagere hulpkrachten toezicht te houden. Van
daar de onderstaande gewijzigde bepalingen uit zijn instructie,
die overigens vrijwel gelijk was aan die van Dr du Pui, zodat
we hier alleen die wijzigingen laten volgen.

Art. 1.
De stads medicinae doctor zal generalijk voor niets en

zonder eenige declaratie moeten bedienen aIle zieken, welke
verpleegd worden in het Pesthuis, Ziekenhuis, de beide
Weeshuizen en de beide Gasthuizen, alsmede in de respec
tieve vergaderingen 126), edoch de laatste niet anders dan
wanneer de zieken daarin zulks expresselijk pro deo be
geercien, en voorts alle arme menschen, die uit de arme
Kamer trekken.

Art. 5.
Hij zal ten minsten eenmaal daags het stedsziekenhuis

moeten oislteeren, en de zieken aldaar naar behooren be~
dienen en teffens dieqeene, die tot genoegsaame hers telling
gekoomen zijn, aanseggen om zich uit betzeloe huis te be
geeven, en bij nalatigheid daarin daarvan kennis gwen aan
de tijdelijke Cameraars van de sied;"

De stadsdoctor teoens lector in de botenie enz,

Dezelfde stadsmedicus, dr Heppe, waarvan hier sprake is,
werd zes jaren later, toen Pesthuis en Stadsziekenhuis reeds
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verenigd waren, tevens aangesteld tot lector in de botanie en
chemie in verband met het plan om bij dit ziekenhuis een z.g.
kruidentuin aan te leggen, waarin geneeskrachtige planten
zouden worden gekweekt. In hun vergadering van 7 Juli 1794
hadden schepenen en raden van Kampen namelijk besloten
"gelet op de nuttigheid om ook binnen deeze stadt, in gelijk~
heid van veele andere steden, een kruidtuin aan te leggen,
waarin, ten dienste van behoeftige zieken, alsmede van deezer
stads Apothequars, worden aangekweekt, zodanige kruiden,
planten en gewassen, - die groen en versch met beter gevolg
den zieken kunnen worden toeqediend", om achter het stads
ziekenhuis, nadat de vertimmering daarvan, waarmee men
toen juist beizg was, zou zijn voltooid, zulk een kruidentuin
aan te leggen.

De kruidentuin als otidetdeel van het stadsziekenhuis

Men moet zich dit plan dan ook aldus voorstellen. Bij de
toediening van geneesmiddelen in de vorm van geneeskrach~
tige z.g. groene kruiden aan de patienten in het nu verenigde
Pest- en stadsziekenhuis bestond behoefte aan een daartoe
aan te leggen kruidentuin. De onkosten van aanleg en onder
houd van zulk een tuin moesten dus ook worden bestreden
uit de fondsen van genoemde ziekeninrichting. Het bestaan
van dergelijke kruidentuinen bij ziekenhuizen gedurende de
periode der Republiek was bevorderd door de aanleg van
een hortus botanicus bij de meeste hogescholen, waarvan ook
de aldaar gevestigde gasthuizen gebruik maakten en verder
'werd het onderwijs in de botanic, chemie en pharmacie ten
dienste der in opleiding zijnde apothekers er door bevorderd.
Waar nu buiten de universiteitssteden zulk een kruidentuin
werd aangelegd en onderhouden, werd deze onder beheer
en toezicht geplaatst van een stadsdoctor of medicus, die dan
als regel tevens werd belast met het onderwijs in deze vakken.
Te Kampen viel de stadsmedicus dr J. W. Heppe voor deze
functie in de termen en hij kreeg dan ook bij raadsbesluit van
7 [uli 1794 daartoe de volgende instructie:

.Jnstructie voor den stads Lector Botanices, Chymiae et
Pharmaceutes.
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Art. 1.
Hi] zal onder zijn opzicht hebben den steds-ktuidtuin

agter het Ziekenhuis en zorge draagen dat in deselve by
den eersten aanleg en vervolgends, een genoegsaame voor
raad van allerlei Officinaale 1.27) planten, kruiden en ge~
wasseri, geplant en aangekweekt worden, geproportioneerd
naar het gebruik dat van een ieder derzelve gewoonlijk kan
worden gemaakt.

Art. 2.
Hij zal daartoe, met voorkennis van Heeren Proviso oren

over hetzelve Huis, mogen gebruik maaken van den daaq
lijkschen dienst en mede oppassing van den aan te stellen
Binnen-Vader 128) van hetzelve Huis of van zoodaanige
andere Arbeidslieden als hij in der tijd noodig zal oor
deelen,

Art. 3.

Deeze kruidtuin voornamelijk aangelegd wordende ten
dienste van de zieken in het voorszegde ziekenhuis, els
mede in alle dezer stads Godshuizen verpleegd ioordende,
als ook voor de zieken det Armekamer en andere behoeftige
Persoonen. die hunne geneezing van stadswegen beqeeren,
zal de Lector Botanices moeten zorge draagen dat ook
telkens een genoegsaame voorraad Officinaale Planten
daarin voorhanden zijn en door den Binnen-Vader op de
Ordonnantie van een dezer stads-doctoren, V roedmeesters
of Chirurgijns dadelijk worden uitgereikt.

Art. 4,.

Hij zal aan des begeerende Apothequars, derzelver Leer
linqen, of aan aIle andere perscnen, die zich tot het uit
oefenen van eenig gedeelte der Genees- of Heelkunde
willen bekwaamen, ten minsten tweemaal ter weeke open
baare lessen moeten geeven, tzij in den stadskruidtuin ter
aanwijzing van de Planten, Kruiden en Gewassen, der
zelver Classificatien, de tekenen en caracters, waarin zich
de deelen van elke Plant en wederom de Planten onderling
onderscheiden, - derzelver Medicinaale Kracht, wijze van
inzaamelen, bewaaren, droogen, praepareeren, den naam
of gedaante onder welke ze in de Genees- of Heelkunde
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worden gebezigd, en de quantiteit in welke dezelve, 't zij
alleen, 't zij met andere Artseneien gemengd, den Iijderen
behooren toeqediend te worden,

Of bij verwisselinge zal hij deeze Lessen in eerie der
vertrekken van het Steds-Ziekenhuis kunnen en moeten
doen gaan over de eerste en rneest noodige en bekende
gronden en regelen, die dienen moeten om de jongelieden
de Simplicia te leeren kennen, of handleiding te geeven
tot de eerste beginselen der Pharmaceutische en Chemische
wetenschappen, ten einde zij, dus doende, ook op theorc
tische gronden, weI onderweezene en kundige Apothequars
worden kunnen.
Het fonds van het Ziekenhuis zulks toelaatende, zal hij

van tijd tot tijd het noodige tot een Simpliciekast verzame
len, om bij deze Lessen daarvan gebruik te kunnen maaken.

Art. 5.

Overigens zal hij verplicht en gehouden zijn Hun WeI
EdeIe Hoog Agtbaare ten allen tijde onverweigerlijk ten
dienste te staan in al hetgeen Schepenen en Raaden verder
van hem tot verbetering of onderzoek van deezer stads
Apotheken, examen van nieuw-aankomende Drogisten of
Apothequars, of wat meer van dien aard zi], mogten re
quireren.

En reserveeren zich Schepenen en Raeden deeze In
structie ten allen tijde te kunnen en te mogen vermeerderen
of vermin deren, zoo aIs Hun WeI EdeIe Hoog Agtbaare
ten beste van de stad en het MedicinaaIe wezen in dezeIve
zullen oordeeIen te behooren.

Aldus gearresteerd in Senatu den 7 Julij 1794."

Zo stcnd het althans op papier en het Stadsziekenhuis van
Kampen zou een royaaI aangeIegde kruidentuin krijgen, de
.stadsqeneesheer Dr Heppe zag zijn tractement al met f 200
verhoogd, doch op 23 Januari 1795 werd de magistraat ook
hier op zij geschoven door het Cornite RevoIutionnair, die de
besIuiten van raad en schepenen betreffende de kruidentuin
niet geliefde uit te voeren. De municipaliteit der stad yond
het in 1796 eveneens onbillijk, dat Dr Heppe nog steeds zijn
toeIage als lector genoot, "angesien er tot heden toe eene
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dusdaniqe kruidentuin niet is aangelegd geworden en het niet
te voorzien is, dat er eene dusdanige kruidentuin zal aan
gelegd worden".

Toch kreeg Dr Heppe in 1797 zijn toelage opnieuw uit
gekeerd en werd er in 1799 inderdaad begonnen met de aan
leg van de botanische tuin op het bolwerk buiten de V eene
poort in de nabijheid van de Hogere Burgerschool.

Tot zover over de doktoren, die de patientcn in Pest- en
Stadsziekenhuis behandelden.

Nadat we tamelijk uitvoerig hebben stilgestaan bij de
medische functionarissen, hun aanstellingsbrieven en instruc
ties met betrekking tot het Pesthuis en het Stadsziekenhuis te
Kampen en hoe op het einde der 18de eeuw tenslotte beide
ziekeninrichtingen werden gecombineerd, dient in dit slot het
accent te worden verlegd naar de patienten zel£, die in beide
huizen konden opgenomen en moesten verpleegd worden.
Natuurlijk betekent dit geenszins, dat ook hieromtrent zulke
interne bijzonderheden betreffende medische verpleging en
behandeling zouden meegedeeld kunnen worden ter verqe
lijking met de hedendaagse toestanden in een ziekenhuis, zoals
we die zo gaarne zouden kennen. Het verschil is trouwens ook
te groot, aangezien het ziekenhuis er eeuwen geleden in de
eerste plaats was om huisvestinq te verlenen aan degenen,
die uit hoof de van hun toestand, invaliditeit en armoede thuis
niet verpleegd konden worden en daardoor in het gasthuis
terecht kwamen. Verder bepaalde de aard van de ziekte, waar
om en waardoor de patienten afgezonderd moesten worden.
En in de derde plaats was er een zekere dwang van de kant /
der armbesturen om hun onvermogende patientcn in het Stads
ziekenhuis bijeen te brengen, ook te Kampen. De patienten
kwamen er niet in de eerste plaats om deskundig behande1d
te worden doch om de verpleging.

De zieken, die werden opqenomen, deels op verzoek van
hun bloedverwanten, deels door dwang of drang van de kant
der .armverzorqers, voorzover ze noodlijdend, economisch en
sociaal behoeftig waren, moesten voor deze plaatsing betalen
of voor hen moest worden betaald. Voorzover zij over eigen
middelen beschikten of anders hun bloedverwanten, die de
plaatsing hadden aangevraagd, bedroeg dit verpleeggeld 2
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gulden 40 cent per week, voor de armlastigen de helft, te
betalen door de Armenkamer. Verder was bepaald, dat de
erfgenamen van de in het Pesthuis verplecqde en aldaar over
leden zieken aan het gesticht moesten betalen twee goud~
gulden (2,80) of wel de kleren van de overledene, indien zijn
nalatenschap ontoereikende was om de verplichte uitkering
te doen, Een en ander is aan de hand van de onderstaande
resoluties na te gaan.

Tarief van Verpleeggelden

"Ao 1607 den 21 Februarii sinnen Burgemmeijsteren, Sche
penen en Raedt deser Stadt Campen, sampt derselven ge~
swoeren gemeenthe, opten Raedthuijse vergaedert geweest,
en hebben aldaer gestatueert 129). Wijders hebben oock haer
E. gestatueert, dat die vrienden, en ·erffgenamen, van densel
ven, die kranck wesende, op den Belt gebracht worden, ende
aldaar komen te sterven, van des afflijvigen 130) erffenisse tot
behoeff des Belts 131), een golden pont grooth boven die ver
teerde costen, an den voerstander 132) van den Belt, in der
tijt wesende 133), entrichten 134) sullen ende daer sie sulx te
doen in gebreke bleven, offte dat de erffenisse des versturve
nen, soe voele niet en verrnochte 13'5), soe sullen sie ten be
hoeve als boven de clederen van den afflijvigen an den
voerstander vcersc. daervoer laten volgen" 136).

Teen in 1635 en 1636 de pest erg woedde in de stad, be
klaagden de arrnverzorqers zieh over deze hoge bijdrage in
de kosten der verpleging.
"Sabbathi des XIII Augusti 1636.Alsoe wel een olt hercom

men 137) ende ordre is dat alle die geenen, die op den Belt
verpleget werden, ter weeke bethalen moeten aeht ende veer
tigh stuivers. Ende dan noeh die bedieners van den noet
druftigen 138) armen haer beclagen - bij dese tijtz gelegent~
heit van dese tegenwoerdige bedroefte sieckte der peste,
beswaerlicken valt soe aldaer van den Armen weggebraeht
worden, deselve ten vollen 139) op den Belt tho verplegen.
Soe dan nu den staet 140) van den Belt sulx 141)

omb den arrnen, die aldaer van weqen den Armen gebraeht
sullen werden, des weekes hethalen sullen voer huere ver
pleginge vijer ende twijntieh St. Die Reste sal de voerstander
van den Belt supplieren tot aeht en veertigh stuiver. Blijvende
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nijet tho min die voerige ordre van bethalen van Acht en'
veertich Stuivers bij den geenen, soe bij den burqeren ofte
anderen aldaer gebracht en verpleget sullen werden in
weerden",142) .

Tot zover over het Pesthuis, zijn doe! en inrichting, hoe er
gewerkt werd en wie er opgenomen werden tot de vereniging
ervan met het voormalige ziekenhuis, beter bekend als Stads
ziekenhuis.

Stedsziekenhuis en zijn onbekende oorsprong

Wf merkten reeds op, dat men van de oorsprong dezer
inrichting te Kampen niets weet en dat de oudste bronnen
van haar geschiedenis tot dusverre niet zijn teruqqevonden.
In 1592, het oudste bekende jaar in haar bestaan, vinden we
er het eerst gewag van gemaakt blijkens onderstaande raads
resolutie, ingevolge waarvan het beheer aan een raadslid en
een lid van de gezworen gemeente werd opgedragen onder
toezicht van de reeds eerder genoemde gecommitteerden voor
de geestelijke goederen.
"Ao 1592 den 18 Maii hebben Burgemeijsteren, Scepenen

ende Raedt den E. [ohan Henrickss uth den E Raedt, ende
Dirrick Dubbmk, uth die Gesworen Gemeente, gecommitteert
ter administratie ende opsicht van 't Sijeckenhuijs 142) ende
van den Vreemden krancken ende gewondeden 144), welcke
gecommitteerde, (indien hoer eenige swaricheit voer queme},
sullen hoer address nemen an den Gedeputeerden van de
Ecclesastique guederen" 145).
Menigeen die de Gehoorzaal bezoekt en in het bijzonder

vertoeft in de zgn. Dames foyer, zal zeker niet bevroeden dat
daar, in genoemde tijd de stadsziekenverpleging gevestigd was.
Verondersteld is dat dit ziekenhuis eertijds in beheer was

bij de Minderbroeders, omdat het stond op een deel der ter
reinen van hun klooster, doch de regel dezer orde strookt
daarmee niet, ook al is het merkwaardig, dat bovenstaand
besluit werd genomen dadelijk na de sequestatie der geeste~
lijke goederen te Kampen. AIs gevolg van die sequestratie
werden naderhand ook de inkomsten uit de kloosterkerk van
deze orde aan het ziekenhuis geschonken, zodat er toch we!
enig verband zal hebben bestaan tussen het klooster en het
ziekenhuis, speciaaI in de 16de eeuw of eerder, Doch een juist
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begrip daaromtrent kan men zich niet vormen bij gebrek aan
de nodige bronnen, waaruit dit zou kunnen blijken.

Was aanvankelijk het beheer aan twee personen opqedra
gen blijkens de boven aangehaalde resolutie van 1592. in 1640
was dit tweehoofdig bestuur veranderd in een eenhoofdig.
de "voorstander" van het ziekenhuis. toen reeds stadsziekcn
huis geheten. Het was inmiddels materieel in moeilijkheden
qeraakt. behoefde ondersteuning en kreeg die in de vorm van
een subsidie uit de inkomsten van het voormalige Minder
broedersklooster blijkens onderstaande resolutie van het ste
delijk bestuur.

Bestuut en dagelijkse leiding

"Den 10 Nouembris Ao. 1640. Schepenen ende Raedt nae
behoiren ge1ettet hebbende opt verloop van deser Stadts
Sieckenhuijs ende om daer inne te remedieeren. - Ende op
dat het voirs. sieckenhuijs met linnen146) en de anders moege
versien worden. sijn voir eerst daertoe gelecht de opcompsten
van de Broderkercke 147). ende sal vuit het eene ofte ander
auerschott 148) sijn Ed. (de in het begin dezer Resolutie nieuw
benoemde voorstander) mede ter hande gestelt worden de
somme van hondert daler om ten einde voirs. mede ge~
emploieert te worden" 149.).

De leiding in dit ziekenhuis was toevertrouwd aan een
vrouw, ziekenmoeder genoemd. die het eerst in een stuk van
1618 wordt genoemd als "bewaerderse van het sieckenhuijs".

,,23 Mei 1618. Die Heeren Gcdeputeerden, so gisteren
daeges150) met [anneqen, huijsvrouwe van Henrick Eerlandt.
bewaerdererse van het sieckenhuijs elhiet, in communicatie
geweesen 151). gerapporteert hebbende t' geene zij met de
selve aengaende het verpleegen der krancken hadden ver
sproocken 152). is bij Schepenen ende Raedt daerop geresol~
veert, dat de gemelte [anneken van ijder persoen, dewelcke
met voorweeten ende consent van haer Ers 153) in het voorsc.
huijs bestelt sullen worden. voor kost ende dranck, vuijr, licht,
bewasschinge ende andersins die sleeken ende krancken be
hoorlijck te verpleegen ende gerack 154) te doerie, hebben
ende genieten sall soeven 1:55)stuijvers des daeqes, so lange
deselve persoenen also bij haer versorgt ende verpleecht wor
den, ende daerenboven in jaer een halve last turffs 1'56).
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sonder dat zij dan vorders weegens enigerhande pretensien
ijets meerder sal hebben te vorderen, nochte oock van den
Armen bedieners 157) eenige turff te genieten" 158).

Doch in 1649 wordt er toch eenmaal gewag gemaakt van
een binnenvader van het ziekenhuis, die in verb and met de
duurte der levensmiddelen en verdere levensbehoeften in
plaats van 35 stuivers per week voortaan 40 stuivers per
persoon zou ontvangen.

Nieuwe tarieven voot de verpleging in het
Stadsziekenhuis

"Sabbathi: den 22 Decemb. Ao. 1649. In regardt van de
duire tijt sal de binnenvader vant Sieckenhuijs van ijder
crancke, soo oint sieckenhuijs met kennisse van Schepenen
ende Raedt gebraecht sal worden, in plaetse van 35 Stuijvers
des weeks vuit deser Stadts Carner in tempore hebben te
ontfangen veertich stuivers" 159).

Het genoemde bedrag van 2 gulden per week bleef lange
tijd de norm aIs verpleeggeld per persoon, in het Stadszieken
huis opgenomen. Die bate kwam echter geheel ten goede aan
de ziekenmoeder of binnenvader. die overigens ook geen
andere emolumenten genoot dan vrij wonen en winterbrand.
De zieken, die haar of hem ter opneming en verpleging wer
den toegeschikt,' werden binnengebracht op last of namens
de magistraat en vanwege de armenkamer, al naar gelang van
de instantie, welke de opneming bevolen of verzocht had en
die tevens gerechtigd was tot de aanvaarding der nalaten
schappen van de overledenen.
In dit ziekenhuis kwamen dus aIle zieken en gewonden, ook

van de troepen, die te Kampen in garnizoen lagen of er door
trokken, in tegenstelling met het Catharijnengasthuis voor
melaatsen en het Pesthuis voor pestlijders. Het karakter van
Stadsziekenhuis werd vooral bepaald door de omstandigheid,
dat de magistraat in eerste instantie bepaalde, wie er in opge~
nomen zou worden, terwiji hetzelfde college ook de z.g.
"Ordre van 't Sieckenhuijs" had samengesteld en de toe
passing er van had voorgeschreven. Dit merkwaardige stuk
voIgt thans naar de oorspronkelijke tekst.
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Ordonnantie van 1656. Wie et opgenomen konden
worden
"ORDRE VAN 'T SIECKENHUIJS

I. Vooreerst sullen geene siecken int sieckenhuijs gebraecht
worden als met voirweten van den provisoer van 't sleeken
huijs 160).
II. De sleeken, soe durch ordre van de Magistraet int

sieckenhuijs sullen gebracht worden, daervan zal de bewaer
ster 161) van 't sieckenhuijs alle weecke vuijt deser Stadt
Carner 162) van de Cameners voort verplegen van deselve,
soe van cost, dranck, wassen en wat daeraen dependeert,
hebben te ontfangen 2 car. gI. De sleeken, soe durch ordre
van de bedienaers van de Armencamer int sieckenhuijs ge~
braecht worden, om aldaer oock in cost, dranck, wassen en
wat daeraen dependeert, oetpleecht te worden, daervan zal
insgelijckx de bewaerster van t' sieckenhuijs, aIle weecken
vuitte Armencamer hebben te ontfangen 2 Car. gI.

III. De sleeken, soe bij de Burgeren ende Ingesetenen
deser Stadt met consent als voirsc. int sieckenhuijs sullen
gebracht worden, sal van onderholt ende verpleginge van
deselve bij de geene, soe deselve aldair gebracht hebben, ter
weecke aen de Bewaerster vant' sieckenhuijs oock betaelt
worden 2 Car. gl.

IV. De sleeken, soe de Magistraet, als de Bedienaers van
den nootdruftigen Armen int' sieckenhuijs werden doen bren
gen ende aldair comen te sterven, wat totte begrafenisse van
deselve zal gerequireert worden, sal gedragen worden off bij
de Stadt off bij de bedienaers van den nooddruftigen Armen,
soe deselve siecken int sieckenhuijs hebben doen brengen.
V. Item sleeken, soe int' sieckenhuijs werden cornen te

ouerlijden, heeft de stadt deselve aldair doen brengen ende
doen verplegen, wat deselve cornen naetelaten, sal tot profijt
van de Stadt cornen te vervallen.
vr. Averst de siecken 163), soe bij de bedienaers van den

noodtdruftigen Armen 164) int' sieckenhuijs gebracht sullen
sijn, ende aldaer hebben doen verplegen, cornende aIdair te
overlijden, wat deselve werden cornen naetelaeten, sal tot
profijt van den Arrnen Carner wesen.
VII. Wat de reparatie vant' sieckenhuijs, soe van buiten
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als van binnen is aengaende, sal bliven tot laste van de stadt.
VIII. Belangende het wassen ende blecken 165) vant' lin

nen, item van keerssen 166)' bezernen, feilen 167) ende derqe
licke, sal bij de Provisoeren 168) van 't sieckenhuijs betaelt
worden.

IX. De opcomsten van de Broder kercke sal de provisoer
van 't sieckenhuijs tot betaelinge van t' geene voors is, hebben
te ontfangen 169).

X. Soe wanneer daer linnen werdt 170) comen te ont
brecken, soe sal aen Achtb. Magistraet ordre stellen totte
penningen, waerrnede soedanich linwaet 171) sal moegen ge~
coft werden.
XI. De Provisoer vant' sieckenhuijs sal gelijck de andere

Provisoeren op de Vijer hoichtijden 172) van de stadt hebben
te genieten vijer Tacken wijn 173).

Aldus gearresteert den 11 Decernb. Ao. 1656" 174).

In 1796 werd het eigenlijke stedelijke ziekenhuis naar het
pesthuis overgebracht, dat vooraf in 1793 geheel verbouwd
was. In 1857 en 1872 volgden nieuwe verbouwingen.

Hoewel dus de moqelijkheid bestond, dat ook vreemde
lingen, vooraI zieke en gekwetste soldaten van buiten, in het
Stadsziekenhuis van Kampen konden worden opgenomen, was
dit toch in de eerste plaats bestemd voor de eigen burgerij
en wel speciaal voor de on- en minvermogenden, voor wie
thuis geen goede verpIeeggelegenheid was. Want de lezer
heeft uit het vorenstaande reeds begrepen, dat het ziekenhuis
er vooral toe diende, om bedIegerige en aan chronische ziekten
lijdende patienten op te nemen, die een rustkuur moesten door
maken, of zulken, die aIs zieken geheeI hulpbehoevend waren
geworden. Van een dokter en de door hem voorgeschreven
medische behandelinq, toediening vim medicijnen en wat ver
der tot genezing nodig was, wordt in de "Ordre van het
Sieckenhuijs" niet gerept, wel van de ziekenmoeder, die de
opgenomen patientcn moest verpleqen. Voor de zieken van
buiten gold daarbij wel aIs voorwaarde, dat het verpleeggeld
vooruit moest worden betaald of dat daarvoor een garantie
moest worden gegeven, vandaar het onderstaande besluit, be
trekking hebbende op op te nernen militaire patienten.
"Den 23 April 1677. Is goetgevonden dat, tot subsisten-
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tie 175) van gequetste soldaten van 't regiment van de Heere
Prince van Birckenfelt, in deser stads sieckenhuijs wordende
verpleegt, door de Heeren Cameners in tempore 176) wcecke
lijcx voor de tijt van twee a drie weecken aen d'opsiender van
t' sieckenhuijs voorsc. sal worden ter hande gestelt een summa
van 25 gl., welcke in gevolg van affgegeven handt 177) van
vendrick Hacken door de respective Heeren Officieren des
gemelten regiments weder aen de Cameners voors. sullen
worden gerembourseert.

Tot het einde der 18de eeuw uit welke periode helaas geen
documenten van enig belang betreffende opname en verpleging
bewaard zijn gebleven, heeft dit op de wijze, als hiervoor
beschreven, zijn diensten als aparte en zelfstandige verpleeq
inrichting aan de lijdende mensheid te Kampen bewezen. In
die eeuw had inmiddels de pestziekte opgehouden te bestaan,
waardoor het vermogen van di~ fundatie mede was tocqeno
men, terwijl het Stadsziekenhuis daarentegen zijn weinige in
komsten door een geregelde bezettmq had zien slinken, zodat
ten slotte werd overwogen om beide fundaties samen te
smelten en op die wijze de kosten voor de ziekenverpleging
ten laste van de stad en de armenzorg aanmerkelijk te ver
minderen.

Vereniging van Pest- en Stadsziekenhuis

Het voorstel van de vereniging van het Pesthuis met het
Stadsziekenhuis tot een gecombineerde inrichting, werd door
de magistraat op 21 Februari 1793 bij de gezworen gemeente
ingediend en door dit college bij ampele bespreking aanqeno
men en goedgekeurd. Na verbouwing van het Pesthuis werd
het Stadsziekenhuis gesloten en in 1796werden de patienten
vandaar naar het vernieuwde Pesthuis overgebracht.
Een verslag van bedoelde besprekingen in 1793 voIgt hier
onder tot besluit.

"Point van deliberatie de
Gezworene Gemeente voor
tedraaqen."
Voorstel van de Magistraat.
De Heeren van de Maqi

straat, zedert lange bedagt
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geweest zijnde eerie hooq
noodiqe verbetering 178) in
de verpleging van deeze
Stads zieken en administra
tie van het ziekenhuis te
introduceren en daarbij in
overweging genomen heb
bcnde, dat de favorabeIer
situatie van het Pesthuis en
de rneer gunstige omstan
diqheid van de Fondsen,
daartoe gehorende, die door
de gelukkige langdurige niet
aanwezenheid. van derzelver
eigenlijke destinatie, het ver
plegen naamlijk van behoef
tige, met pestileritiale ziek
ten bezogte, aanzienlijk zijn
geaccresseerd, zouden wat
Hun aangaat; wel inclinee
ren om hen vorder de ar~
me stads zieken te doen ver
plegen in dezer stads pest
huis en daartoe mede te af
fecteeren de Fondsen en
revenuen van zelve Pesthuis,
Verzoekende tot dit Point

mede de concurrentie van de
gezworene gemeente".

,
van de Magistraat welqeval
len, mids dat de administra
tie in geIijkheid worde gede~
ma~deerd aan twee Heeren
uit de magistraat en twee
Lcden uit de Gezworene
Gemeente, door Hun WeI,:,
Edele Hoog Agtbare te be
noemen.

De Heeren van de Maqi
straat, zo over aIle te ma
kene schikkingen als de
wijze van administratie m~t
nog geene genoegzame ma
turiteit hebbende qedelibe
reerd, zullen daarover ten
eersten hunne gedagten na
der laten gaan 179).

Nadat de verbouwing van het Pesthuis tot een goed einde
was gebracht, konden de patienten van het Stadsziekenhuis
daarin worden opgenomen, waarmee de samenvoeging van
beide ziekeninrichtingen in 1796 een feit was geworden. Aan
vankelijk werd het opperbeheer gevoerd door een administra
teur, sedert 1810 door een college van drie regenten. In de
loop der 19de eeuw werd het oude Pesthuis z6 vaak verbouwd,
dat het inwendige geheel van karakter veranderde en er aIleen
uitwendig enige historische kentekenen bleven bewaard, die
we reeds hiervoor beschreven. Het was dus weI een belanq-

233



rijke aanwinst voor de gemeente Kampen en haar omstreken,
dat aldaar de nieuwe Engelenberg-Stichting het oude Pesthuis
aIs Stadsziekenhuis kon vervangen en die betere inrichting
sedert 1916 de nodige outillage kon bieden, welke van een
modern ziekenhuis verlangd kan worden.

Brannen: behalve de reeds genoemde uit het Gemeente
archief van Kampen nog: Mr J. Nanninga Llrtterdijk, De
Geneeskunstbeaefenaren te Kampen, in: Bijdragen tot de
Geschiedenis van Overijsel, dln. IV, VI, VII, VIII.

Digesta Nova, Gemeentc
archief Kampen.
Besmet.
Gerief en zorq,
Zelf aldaar.
Overnachten.
Verzorgen.
Hen.
Genezen.
Aan niemand.
Hetgeen.
Beloofd.
Toegezegd, beloofd.
Wien.
Gezin.
Bedrog.
Aanvankelijk 3 st. per per
soon en per dag.
Voogden.
4 October.
Fondsen tot nodig onder
houd.
Gebeden, verzocht.
Te laten bestaan, in tact te
houden.
Uit te brei den door giften.
Bevestigen.
Haar.
Van rechtswege of van offi-
ciele zijde. .
Perceel,
Parochie.
Blankenham, gem. bij Kuinre.
Transportbrief, overdrachts
acte.
Een hewijs, dat de stichter
het ziekenhuis, tijd en om
standigheden in aanmerking
genomen, goed onderhouden
en uitgerust had.
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Van qebouwen gezegd, goed
onderhouden.
Instorte.
Lett. regeert, woedt of de
bevolking teistert.
Aan ziekte en gebreken lij
dend.
Als medicijn? of in meer al
gemene zin verfrissing, lafe
nis, opwekkende middelen als
"gesukerde malevesije, suker
rosaet", een zoete drank met
suiker en rozewater.
Noch.
Eigen middelen
Geneest.
In goede staat.
Zoals het hier.
Van aanzien, afkomst of
enig geestelijk of wereldlijk
ambt bekleden.
Ongewone betekenis van
klcek, in staat om Flink te
werken.
T e goeder naam en Iaam be
kend staandc.
Eerbaar.
Dienstbode. Daarbij te voe
gen: huren, in dienst nemen.
Wei letten.
Elders: indien de ziekte hun
in het hoofd sloeg en zij
qeestesziek werden.
Verpleger van besmettelijke
zieken en krankzinnigen.
Schade, .nadeel.
Zo nodig voorzieningen te
treffen ten behoeve van.
Nalatig.
Lijken of blijken.



Plaats.
Geschikt.
Bestuur en beheer, dageIijkse
leiding.
Kloosterlingen.
Akte, die een gedeeItelijke
wijziging brengt in een ouder
stuk en door een doorqesto
ken reep perkament en zegeI
daarmee verbonden is.
Van f 1.40 per stuk aan
geldswaarde.
Recognitieboek.
Ten overstaan van.
Resolutieboek van de magi
straat, A, fol. 75 (1587-
1612), Gcmcente-archlef
Kampen.
Kerkelijke, geestelijke of
kloosterluke qoederen.
De zorg voor de zieken uit
de inkomsten kwam dus in
de tweede plaats.
Verminken of kwetsen.
Begrepen, gerekend.
Zulke, die.
Beenbreuken, kwetsuren.
Mochten opdoen of krijgen.
Vereist, gevorderd.
Daaromtrent.
lets.
Kennis, verstand, handiq
heid.
Ervaring, ondervinding.
Aldus gedaan.
Ten overstaan van.
Resolutie vim de magistraat
d.d. 15Mei 1658 (Gemeente
archief Kampen).
Diqestum Novum, 19 Juli
1687 (Gemeentc-archlef
Kampen).
Resolutie van de Magistraat,
d.d. 28 Maart 1762 (Ge
meente-archie] Kampen). De
2e Maart, daaraan vooraf
gaande, was reeds de betrek
king van chirurgijn van het
Pesthuis opgeheven (als vo
ren) .
Kneuzingen.
Veretteringen, verzweringen.
Ontwrichting van ledematen
enz.
Rechtsgebied of [urisdictle.

Van de colleges van burqe
meesters en schepenen.
Hiermee zal ongetwijfeld het
Pesthuis of Ziekenhuis op
'den Belt bedoeld zijn en niet
het Stadsziekenhuis, waar
over hierna, want aan het :
Pesthuis was altljd een stads
chirurgijn verbonden geweest.
Het Heilige Geestgasthuis en
het met het Catharijnenqast
huis verbonden St. Geertruid
gasthuis (zie biz. 3 hierv66r
over dit onderwerp).
VerpIegend en huishoudelijk
personeel der beide qast
huizen.
In deze wijk stond het Pest
huis op den Belt.
Zalven en smeersels,
Hem, zijn medische bijstand.
Urine-onderzoek, uroscopie.
Liter.
Maal, keer.
Ongeveer een gulden.
Die, welke.
Stadsbestuur.
Beveclt, aanwijst, gebiedt.
Onderzoeken, medisch keu
reno
Zich laten betalen of hono
reren.
Eerst particuliere, daarna
stadsapotheek, waarvan de
houder door de stad werd
aangesteld.
Inspecteren.
Door de apotheker te berel
den geneesmiddelen.
Koken, gereedmaken als
coctum.
Geen deeI hebben aan de
inkomsten van de apotheker.
Hi] moest dus bijvoorkeur
groene kruiden voorschrij
schrijven, welke de patien
ten zelf konden inzamelen.
Kan, vermag.
Kon hij dus geen levende
kruiden voorschrijven, dan
schreef hij een recept.
Ter bewaring en zo nodig
ter kennisneming door de
apotheker.
In overeenkomstige qeval
len.

100)
101)

102)

103)

104)

105)
106)

107)

108)
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109)

110)
111)
112)
113)

Verlof, toestemming.
Dokter, stadsdokter.
Naast, nevens,
Besmettelijk en aanstekelijk.
Ordinarius antiquus, fo!' 49
ro (Gemeente-archief Kam
pen).
Volbracht, verricht.
Resoluties v. d. magistraat,
1647, fol. 27.
Ook deze instructie is op
genomen in de Ordinarius,
het register over de stads
ambten met aanstellingen
en instructies, fol. 248.
Van rechtswege.
Dit geschiedde elders meest
al in een der ziekenhuizen,
ongetwijfeld dus ook te
Kampen, zonder dat de
plaats nader is opgegeven.
Dr du Pui trad hier dus op
als gerechtelijk qeneeskun
dige.
Hier: geneeskundig onder
zoek.
Die plaats werd het met het
Pesthuis verenigde Stads
ziekenhuis.
Dit oppertoezicht op de
zieken en hoe zij behandeld
werden strekte zich dus in
de eerste plaats uit tot de
patienten van het Stads
ziekenhuis, vooral toen dit
op het einde der 18de eeuw
werd verbonden met het
Pesthuis. In het ziekenhuis
konden ook aIleen maar
operatien worden gedaan.
Ook dit moest in hoofdzaak
in het ziekenhuis worden
verricht, als daartoe de
beste gelegenheid biedende.
Honoreren, m.a.w. deze as
sistentie gold weer voor
namelijk de armlastige pa
tienten in het Stadszieken
huis.
Wijzigingen.
In de vergadering van het
stadsbestuur.
Welke categorie zieken hier
mee bedoeld werden, is niet
duidelijk, aangezien met de

116)

117)
118)

119)

120)

123)

126)
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129)
130)
131)
132)
183)

134)
135)
186)

zleken-, wees- en gasthuizen
de z.g. godshuizen te Kam
pen aIle genoemd waren.
Mogelijk de huiszittende
armen en verder al degenen,
die niet in een inrichting
waren opgenomen.
In de apotheek bereid of
voorhanden als qenees
krachtig of helend middel.
Deze titulatuur was nog
steeds nauw verbonden aan
het Pesthuis.
Besloten.
Overleden,
Pesthuis.
Bestuurder.
AIsdan met het bestuur be
last.
Llitreiken,
Niet bij machte waren.
Overdragen. Resolutieboek
van de magistraat, A. fol.
153 vo.
Gewoonte, zede.
Behoeftige.
Voor de volle kosten.
Onleesbaar in het hand
schrift.
AIs voren.
Resolutieboek 1633-'39, fo!'
53.
Naderhand Stadsziekenhuis.
Dit toont aan, dat het zie
kenhuis er in de eerste
plaats was om zieken en
gewonden van buiten de
stad op te nemen.
Resolutieboek van de magi
straat, A, 1587-1612, fo!'
11.
In het algemeen: verb and
middelen, verder Jigging en
kledingstukken voor de
zieken.
Minderbroederskerk
Overschot, restanten.
Resolutieboek, 1639-1651,
fol. 25 vo.
Gisteren.
Geweest zijnde.
Hadden besloten, waren
overeengekomen.
T.w. de heren Gcdeputeer
den of gecommitteerden.

137)
138)
139)
140)

141)
142)

143)
144)

145)

147)
148)
149)

150)
151)
152)



Al het andere nodige.
Zeven.
15 tonnen turf voor winter
brand.
Armverzorgers.
Resolutieboek van de magi
straat, l6l3~1623, fol. 97.
Resolutieboek a.v., fol. 184.
Beheerder.
In 1656, in welk jaar deze
Ziekenhuisordannantie werd
afqekondiqd, stond er dus
al weer een ziekenmocder
aan het hoofd.
Kantoor der stadsfinancien.
Wat betreft, ten aanzien
van de zicken.
Armmeesters of -verzorqers,
Bleken.
Kaarsen, nl. voor de ver
lichtinq.
Dweilen e.a. reimqmqsqe
reedschap.
Beheerder, administrateur.
Deze inkomsten kwamen
dus ook indirect ten goede
aan de stad.

154)
155)
156)

157)
158)

159)
160)
161)

1(2)
163)

164)
1(5)
166)

167)

168)
1(9)

Breda, 1957.

170)
171)
172)

Zal.
Lijnwaad, linnen.
De vier .Christelljke Ieest
dagen.
Zulk een geschenk in wijn,
ongeveer 20 Iles, was een
compensatie voor de gratis
verrichte arbeid.
Resolutieboek, 1652~1660,
fol. 104ro.
Levensonderhoud, verple-
ging.
In deze tijd of thans in
functie.
Op grond van afgegeven,
ondertekende borgstelling.
Een duidelijk bewijs van de
noodzaak, om veranderinq,
in dit qeval verbetering Clan
te brengen in de tcestand
van het ziekenhuiswezen te
Kampen.
Resoluties van Raad en
Meente, 1793~1798, fol. 2.

173)

174)

175)

176)

177 )

178 )
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