
Kamper boekdrukkers in de 16e eeuw'
door G.H. A. Krans.

In de lente van 1959 kon de bibliothe~k van het 'Frans~
W alkate-archief zich gelukkig prijzen door enkele zeldzame
aanwinsten. Drs. C. N. Fehrmann had beslag weten te
leggen op een drietal 16e eeuwse Kamper uitgaven, gedrukt
en uitqeqeven door Steven [oessen 1), wonende "in die
Breeder straet".
Steven [oessen, die van c. 1550-1581 te Kampen een

drukkerij, uitgeverij en boekwinkel exploiteerde, zag ondanks
deze drukke werkzaamheden kans er nog enkele gewichtige
ambten bij te bekleden. Zijn benceminq als gildemeester van
het St. Lucasqilde, waarvoor hij op 26 October 1557 wordt
beediqd, zal hem niet overmatig veel tijd gekost hebben.
Het rentmeesterschap van het Mmderbroedersklooster bracht
echter het nodige werk mee, De afrekeningen van de Boven
of St. Nicolaaskerk met de Mmderbroeders gaan door de
handen van Steven [oessen, evenals de schenkinqen van de
stad aan het Mmdersbroedersklooster. Zo mochten de
Minderbroeders te Kampen er vast op rekenen, dat de stad
hun tegen de vasten op een ton haring zou trakteren. Steven
[oessen moest zorgen, dat de haring in het klooster kwam.
De Stedelijke rekeninqen van Kampen melden jaren achter
een, de afrekening met Steven [oessen voor een "tonne
herinx", die "den Minrebroeders nae older gewoent qe
schoncken" en door Steven [oestzn. "gecioft" werd.
De rentmeester van het Minderbroedersklooster zal onqe

twijfeld ettelijke keren Johannes Knijff, die van 1555-1558
Provinciaal was der Minderbroeders en teen in 's-Hertoqen
bosch woonde, ontmoet hebben in de [aren, die Johannes
Knijff in het klooster te Kampen doorbracht. Deze relatie
bracht rentmeester Steven ornstreeks 1555 tot de uitgave
van een aantal boekjes, geschreven door een Mmderbroeder
te 's-Hertoqenbosch, nl.

1) Voor een vollediger levensbeschrijving van Steven Joessen met
biblioqrafie. bronnenopgave en enkele afbeeldingen zie men mijn opstel in
.Het Boek". 1950. blz. 91-115. Een overdruk hiervan is in verschillende
bibliotheken te Kampen aanwezig.
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Een warachtige Bichte. 1555.
Een daqhelicxe verwenderinge der Ceninginne van Saba.
1557.
Een suyverlicke ende denote beweginge int ouerdencken der
vier Wtersten, z.j. 2).

Dit zijn de zeldzame werkjes, welke voor de bfbliotheek
van het Walkate-archief aangekecht zijn. Voor zover ilkkan
nagaan, is de Koninklijke biblietheek te 's-Gravenhaqe de
enige openbare bibliotheek in Nederland, die deze boekjes
eveneens in bezit heeft. Zestiende eeuwse Kamper drukken
zijn 20' zeldzaam, dat het de moeite loont, deze op te sporen
en aan te kopen eer Amerika daar beslag op legt. Wie een
vijftiq jaar geleden zestiende-eeuwse drukken aankocht,
heeft zijn bezit in vijltiq jaar aan geldswaarde in hege mate
zien stijgen. Teqenwoordiq maq men veer een eude druk
onqeveer het zesdubbele neertellen van de prijs, waarmee
men v66r de eerste wereldoorloq een zestiende-eeuwse druk
ken kopen. In semmige gevaUen zelfs meer; vcoral als
Amerikanen zich onder de belanqstellenden scharen, En neg
steeds stijgt de waarde. Veer een spaarbank zijn oude druk
ken geen slechte geldbelegging: wellicht zelfs nog beter dan
ebligaties of aandelen.
De culturele waarde is in geld niet uit te drukken. Ieder,

die zich wel eens bezig houdt met de drukkersgeschiedenis
stuit telkens op verloren gegane werken, die nerqens meer
te achterhalen zijn. Het is mijn vaste evertuiging, dat in
Kampen eerder gedrukt is, dan men met het handjevol reste
rende Kamper post-incunabelen kan bewijzen. Gezien de
politieke constellatie der "Drie Steden van Overijssel": ge~
zien ook de grete naijver die er, ondanks het samengaan
in veel zaken, tussen de Drie Steden van Overijssel in de
vijftiende eeuw bestend.
Het is algemeen bekend, dat het greetste deel der Noord

Nederlandse incunabelen 3) uit Overijssel afkemstig is. Hon
derden boeken kwamen in Deveriter en Zwolle van de drub

2).. Boekbeschrijvingenin .Het Bock". 1950,onder de nrs 11. 12 en 24.
Zie ook: nr. 7.

3) Wiegedrukken uit de tijd, dat de boekdrukkunstnoq "in de wieg"
lag. d.w.z. v66r 1500.Drukken van 1500--1540noernt men post-incuna
belen.
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persen en zeIfs in het kleine Hasselt werd in de vijftiende
eeuw gedrukt. Een Ilinke drukkerij gaf aanzien aan een stad,
zoals in onze tijd een universiteit zou doen. Het is niet denk
baar dat Kampen ~ zo naijverig op Deventer, dat men zeIfs
de Deventer koek belastte - niet alles in het werk gesteld
zou hebben om ook drukkers onder haar burgers te kunnen
tellen.
Er is echter geen enkel boek v66r 1527 te Kampen gedrukt

op te sporen. Toch is in het Gemeente-archief van Kampen
een duidelijke aanwijzinq te vinden van vroegere drukken, n1.
in het Liber Sententiarum. Op 16 April 1524 moet Mr. Jan
Evertsz. 4) een geducht standje van de "Raedt" in ontvangst
gaan nemen, omdat hij boeken gedrukt heeft, die in de ogen
van de Raad geen genade vonden. Als hij weer boeken gaat
drukken zonder hier eerst verlof voor te vragen, zal hij tachtig
pond boete moeten beta len en hij "sal by der selver coer jn
des Raedes handen brengen aIle de boeken L die] he noch
hefft van der materie dair de andere boecken van liggen
in gerichtes handen",
Welke boeken dit geweest zijn, kan ik niet zeqqen; De

gehele oplage is vermoedelijk vernietigd. En in de betreffende
sententie worden geen titels van boeken genoemd. Tot nu toe
heb ik geen vroegere aanwijzing inzake het drukken gevon~
den. Toch is de aangehaalde sententie een bewijs, dat er al
eerder voorschriften waren, want waar geen wet is, kan ook
geen overtreding zijn.
Mede tot de oude drukken, horen de zogenaamde water

rechten. Terecht noemt men de Kamper burgers uit de 15e
eeuw de vrachtvaarders van Europa. De schipper-reder kon
meestal lezen en schrijven; een waterrecht behoorde tot zijn
handboeken. Een niet meer te achterhalen uitgave van Steven
[oessen is het "Waterrecht van Wisbuy" uit drie delen
bestaande, nl.: de ..Caerte vander see", het "Waterrecht" en
de "Caerte vander Suyder see".
Met Steven [oessen zijn wij echter in de 16e eeuw, toen de
rijkdom en macht van Kampen ver over het hoogtepunt heen

4) Zie over hem: G. H. A. Krans. De eerste boekdrukkers van Kampen
in hun daqelfjksche omgeving. In: "VersIagen en Mededelingen van de
Ver. tot beoefening van OverijsseIsch Regt en Geschledenls", 5ge stuk.
1943,blz, 85-103.
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was. Uit de 15e eeuw is geen enkele druk uit Kampen te
vinden en toch waren er in de 15e eeuw ontwikkelde Iieden 5)
genoeg in Kampen die in het Latijn of in de landstaal schrij
ven konden; ook zakenlieden met durf en kapitaal om iets
nieuws te beqinnen. Er werden munten geslagen. Onder de
goudsmeden waren kunstenaars, die prachtige "bussen" kon
den maken voor de messagiers. Hoe dicht ligt dit alles niet
bij het letters gieten en de boekdrukkunst. Het enige, wat wij
met zekerheid weten is, dat veer 1524 voorschriften gegeven
zijn om geen boeken te drukken, zonder hier eerst verlof voor
te vragen.

De oudst bekende drukker uit Kampen is Jan Evertszoon,
wonende "bi sunt Niclaeskarcke in die Geert strate van der
A" 6). Hij woonde daar, waarschijnlijk ongehuwd, met zijn
moeder. Volgens de Rekeningen van de Bovenkerk is zijn
moeder in 1533 overleden. Jan Evertsz. is een zeer kunst
zinnig mens geweest, veelzijdig begaafd met een mooie stem,
paedagogische kwaliteiten en met wat men tegenwoordig
noemt "denkende handen".

Reeds in 1526 komt hij voor als gildemeester van het
St. Lucasgilde 7). Zijn mooie stem gebruikte hij als steun bij
het zangkoor in de kerk. "Meister Johan basconter" wordt
zo nu en dan genoemd in de Rekeningen van de Bovenkerk.
Maar hij is ook "schoelmeister" aan de school bij de Boven
of St. Nicolaaskerk en stond daarbij onder de "opperschoel
meister" Mr. Jan Evertsz. van Limburg, die in 1538 "bij
vernieuwing" tot rector van twee scholen te Kampen aan
geaomen werd. De tweede school was gevestigd aan bet
andere einde der stad, bij de Buitenkerk (de tegenwoordige
Rooms-katholieke kerk). In de tijd, die hem overbleef, maakte
Jan Evertsz. prachtige boekbanden met koperen doppen, pla
ten en stiften. Zelf verricbte hij het gietwerk, dat biervoor

5) Reeds in 1311 werd de ,,schepenmemorie" opqericht, een "broder
schap ende memorie van den ghelerden ghesellen. van den core ende van
anderen gueden lieden".

6) Dat wi! zeggen: in de Geerstraat, die oorspronkelijk genoemd is naar
een zekere Geert van der A.. .

1) Opgericht in 1525. De gildebroeders bestonden toen uit schllders,
beeldsnijders, borduurwerkers, boekbinders en hillige bakkers. Later kwa
men hier de boekdrukkers bij.
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nodig was. Is het wonder, dat hij zich ook aan het drukken
gewaagd heeft? Tussen het gieten van de versierselen voor
het bindwerk en het gieten van lettertypen "il n'y a qu'un
pas". Zou Jan Evertsz. soms ook zijn eigen Gotische letter
typen gegoten hebben?
Zoals bekend wordt het spiegelbeeld van de getekende

letter gesneden op het uiteinde Van een staafje staal. Door
deze "patrijs" te slaan in een stukje koper, ontstaat de
"matrijs". Na dit letter "snijden" en "steken" komt de letter
"gieter" aan de beurt, die de matrijs plaatst in een klemhaak,
waarna lood in de vorm gegoten wordt 8). Daar het letter
tekenen, graveren, steken en gieten niet door eenzelfde per
soon behoefde te geschieden, zou mede Jan Evertsz. zich tot
het gieten beperkt kunnen hebben. Gezien echter zijn kunste
naarsgaven als boekbinder, lijkt het mij niet onmogelijk, dat
hij zelf geheel voor zijn lettertypen gezorgd heeft, ook al is
tot nu toe geen uitgave van hem bekend, waarbij hij dit uit
drukkelijk vermeldt.
Jan Evertsz. gebtuikte de modern Gotische boekletter.

Deze Gotische letter werd in de 15e en in het begin van de
16e eeuw door de Overijsselse drukkerijen algemeen gebruikt
in navolging van het handschrift (het z.g. boekschrift, mis
saal schrift, Iractura of textura) waarin de Breeders van het
Gemene Leven hun boeken afschreven.

De drukken van Jan Evertsz. werden niet altijd door hem
zelf verkocht. Misschien was het hem, na zijn moeders over
lijden, niet meer mogelijk de boekwinkel gaande te houden.
Enkele uitgaven lagen te koop in de boekwinkel van zijn
colleqa-schoolmeester aan de Buitenschool.
Merkwaardig zijn de connecties, die Jan Evertsz. met

Groningen gehad heeft. Van de vij£ bekende boeken, die na
1535 door Jan Evertsz. gedrukt zijn, werden er vier te
Groningen uitgegeven door Teilman. of, "Tyelman Boeck
vercoper".

In 1554 is de drukker, zanger en schoolmeester overleden.
Voor "mester Johan schoelmester grueve in de strate" moest
3 heren pond betaald worden.

8) Wie er meer van weten wil leze: B. Kruitwaqen. De incunabeldruk
ker en lettersteker Henrie Piettersoen, In: Gulden passer. 1923,bIz. 5-44.
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De-rector Mr. Jan Evertsz van Limburg had voor zijn school
bij de Buiten- of Onze Iieve V rouwekerk ook een drukker en
boekbinder als onderschoolmeester. Jan Petersz., of (zoals hij
zichzelf noemt in de twee drukwerkjes, die ons van hem
bewaard gebleyen zijn) Johannes Petrejus, hield er een :
boekwinkcl op na. De inkomsten van een schoolmeester, die
o.a. "den jungen perfect den Donatum [moest] leren lesen
en reciteren van buy ten" , lagen in de 16e eeuw belangrijk
lager dan tegenwoordig. Het was harde noodzaak er iets
bij te verdi en en.

In de boekwinkel van Jan Petersz. was een boekje te koop, .
dat c. 1536 door zijn collega Jan Evertsz. gedrukt werd, nI.
"Tijdinge van Roome aengaende den Keyser". Wij weten dit
heel zeker, omdat de drukker Jan Evertsz. op het titelblad
verme1dt: "Ende men salse te coep vynden bi Ian Peterssoon".

Zou Jan Petersz. de boekdrukkunst bij zijn collega af
gekeken hebben? Eind 1538 en begin 1539 verschijnen bij
hem twee dunne boekjes (een van acht en een van tien bla
den) in octavo, die bij elkaar behoren. Het zijn uitgaven van
Latijnse feestgedichten ter ere der intochten van Willem van
Gelre te Zutphen en Harderwijk; gemaakt door Rhenanus
Uzichius.
Bij zijn verlatiniseerde naam "Johannes Petrejus" noemt

de drukker twee van zijn beroepen op, n1. "typographus ac
ludimaqister ad D. Virqinum". Als Jan Petersz. deze werkjes
met zijn eigen materiaal gedrukt heeft - en de aanwezigheid
Van een drukkersmerk doet dit eigen materiaal vermoeden ..,
dan is hij in het bezit geweest van verschillende Iettertypen
voor Latijns, cursief en Gotisch schrift.

Over "Mr. Jan schoelmeister buten" is voor het laatst in
1542 iets te vinden in de Stedelijke rekeningen van Kampen.
Het is de betaling voor het binden van het "Repertorium",
een afschrift van de oude stadsrechten, Aan dit later vee1 te
raadplegen en thans nog aanwezige Repertorium had de
secretaris van Kampen, Reynier Bogerman, bijna een jaar
gewerkt. Hij had registers gemaakt op de stadsprivileqien en
het afschrift .verrijkt met rechtsqeleerde aantekeningen.
Of dit dikwijls gebruikte repertorium in de eerste eeuwen van
zijn bestaan wel eens uit de band gelegen hee£t is niet bekend.
In elk gevaLmoest het in 1862 overgebonden worden, waar-
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door een aantal losse veIlen van een 16e eeuws liedboek
uit de band te voorschijn kwamen, die er door een binder
ingestopt waren. Hoewel deze fragmenten volgens de taal
kennelijk tot een Zuid-Nederlands liedboek hoorden en ook
de muziek volgens dr. Lenaerts 9) van Zuid-Nederlandse
oorsprong is, worden deze losse vellen in de literatuur ten
onrechte aangeduid als het "Kamper liedboek" 10).
Na 1542 zijn van Johannes Petrejus te Kampen geen spo

ren meer te ontdekken. WeI duikt ruim tien jaar later in
Friesland een Johannes Petreus op als "Secretarys van
Idaarderadeel ende Boeckprentere".

Katerina "selige Warner Roberssz. weduwe" moet in 1528
een flinke som betalen .aan de Bovenkerk "van meister Johan
basconters weqen". De drukker, onderschoolmeester, hoek
binder en zanger Jan Evertsz. heeft dienst moeten doen als
zanger in verband met het overlijden van de lakenhandelaar
Warner Roberssz.
Warners nagelaten betrekkingen - de weduwe met twee

dochters en een 200n - waren lang niet onbemiddeld achter
gebleven. De 20on, opgegroeid in een stad, waarvan vele
inwoners per schip door Europa reisden van Rusland tot
Lissabon, had van huis uit gevoel voor handel en een wijde
blik meegekregen. Aan kunstzin ontbrak het hem evenmin.
Was deze kunstzin gevoed door de onderschoolmeester/
drukker Jan Evertszn.? In elk geval. Peter koos niet het be
roep van zijn vader, de lakenkoopman, maar hij koos - na
een Ilinke vooropleidinq, waarbij de wetenschap niet ver
geten werd 11) - een drukkerij.
Voor zijn drukkerij en uitgeverij zocht Peter Warnersz.

een prachtig plekje uit, in de straat, die de langgerekte stad
in tweeen snijdt, tussen het raadhuis en de Broederpoort.

9) Dr. R. Lenaerts.Het Nederlandspolifonieslied in de 16eeeuw. 1933.
10) Men zong in Overijssel in de 16eeeuw Iieverde z.g. Oosterse liede

ren, d.w.z. liederen in de landstaal, dan de liederen uit Zuld-Nederland.Uit
het verslag van de Middelburqsesynode van 1581blijkt, dat men in Over
ijssel met de door Datheen berijmdepsalmbundelniet overweg kon en dan
vraagt men terwille van de Overijsselsekerken ..oft niet goet sy, eenige
wtghelezene Loffsanghen wt den Oosterschen achter onse Psalmboecken
ghedruckt te worden?".

11) De stad Kampenmaakte gebruik van zijn kunde als notaris.
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Hier waren zijn zaken vlak bij een beste klant voor de boek
winkel gevestigd, Het raadhuis had voor de "Secretarie ende
Rentekamer" en ook voor de "scrivers in der Stadspoorten"
veeI papler, inkt. bindwerk en drukwerk nodiq.

Zijn drukkerij en uitgeverij •.Inden Witten Valek" stond
naast "Het Paradijs" 12). Het was een diep rechthoekiq pand,
dat het hoekhuis "Het Paradijs" aan de achterzijde ingesloten
hield. Zo was er een uitgang aan de Nieuwstraat, terwijl de
winkel aan de Broederstraat lag.

Aan de overkant was het koor van de Kloosterkerk. De
Minderbroeders. een der drie vertakkingen van de Francis
caner orde, vestigden zich al vroeg midden in de stad
Kampen. Reeds in 1325 stond het Mmderbroedersklooster
aan de Burgwal. Naar de kant van het raadhuis werd het
klooster uitgebreid. totdat tegen het einde der 14e eeuw een
groot complex ontstaan was. De teqenwoordiqe Nieuwe
Markt was .oorspronkelijk de kloostertuin van de Minder
broeders en het gehele blok gebouwen. begrensd door de
Broederstraat, Burqwal, Nieuwe markt, Nieuwstraat en
Botermarkt hoorde bij het klooster.

Het huis aan de Noordzijde van "De Witte Valek"
werd in 1553 aangekocht en hier vestigde zich nog v66r
1566 de zoon van Peter Warnersen: Berendt Peterss., ..In
den S. Lucas". Deze Berendt was gehuwd met Peterken
van Wiringen 13). Zij hadden twee zonen: Willem Berendtsz,
de opvoIger van zijn vader in de S. Lucas. en Thomas
Berendtsz .• die de Broederpoort en de Cellespoort verbouw
de. Deze beide zonen zijn kinderloos gestorven.

Willem Berendtsz. beg on nog net in de 16e eeuw met het
drukken. Het reizen zat deze familie kennelijk in het bloed.
De grootvader van Willem, Peter Warnersen, kon men in
Amsterdam vinden om zaken te doen. Zijn vader drukte in

12) Deze gevelsteen is nu nog goed zichtbaar.
13), Vermoedelijk een zuster van de "boeckvercooper Pieter Heyn

drycxsz" van Wiringen. Begin 17e eeuw werkt een Piter Hendricksen van
Wierinqen "In de Druckerije" aan de Broederstraat.
De zwager van Berendt Petersz .• Peter van Wiring en regelt de zaken van
Berendt te Kampen. als Berendt Petersz. in Emmerik is. Zie hierover:
G.H.A. Krans. Thomas Berendtsz. Bouwmeester, schilder en landmeter te
Kampen. In: Verslagen en Mededelingen van de Ver. Overijsselsch Reqt en
Geschiedenis. 1939.
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Kampen, Emmerik en Bremen, en Willem Berendtsz. is met
een koffer vol Remonstrantse pamfletten naar de bekende
Dordtse synode gereisd 14).

De 17e eeuw ligt echter buiten het bestek van dit opstel.
Willems. grootvader Peter Warnersen is een drukker, uit
gever en vormsnijder geweest van zeer weidse allure. Toen
hij met drukken begon, was het slechts enkele jaren geleden,
dat Karel V door Overijssel als landheer werd aanqenomen,
mits hij de privileges bezwoor. En Karel V beloofde deze te
houden. De eerst bekende gedateerde uitqave van Peter
Warnersen was echter een publicatie door Ridderschap en
Steden (de Staten van Overijssel) in 1539 over de munt op
qesteld, waarin stelling genomen werd tegen de aanslagen
van Karel V op hun muntrecht.

Een pamflet, in 1566 door Peter Warners en gedrukt, was
de oorzaak dat door verbanning een einde kwam aan Peters
bestaan te Kampen. Weer ging het om recht. En niet aIleen
om recht voor Overijssel, maar voor al "dese vermaerde
Eedele Nederlanden", waar "de CardinaeI Granvelle, met
zijn Adherenten" allerlei "menichvuldighe loose practijcken
ende listen" gebruikte "om de vervloecte ende tyrannighe
Spaansche Inquisitie ... m te voeren".
Tussen het begin in c. 1535 en het onwillige einde in 1566

van zijn werkzaamheden te Kampen liggen een groot aantaI
uitgaven 15). Hieronder prachtige gekleurde houtsneden, z.g.
prenten, die men in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
kan bewonderen.

Evenals Plantijn bezat hij als typograaf een voImaakte vak
kennis en een scherpzinnige handelsgeest. Als men de blblio
grafie van de door hem uitgegeven werken naziet, blijkt deze
uit goed verkoopbaar materiaaI te bestaan. Stichtelijke lee
tuur werd in. de 16e eeuw gaarne gelezen, evenals qedeelte
lijke bijbeluitgaven (hieronder een Nieuw Testament "in
Latijn ende Duyts"}, Erasmus-uitqaven, medische werken,
almanakken, kronieken, leerboeken, spreekwoorden en een
reisverhaal. Zender een "Titelboexken: hoemen an enen

14) Zie hierover: Stemmen des tijds. 1935, bIz. 378..,-385.
15) Zie voor een voIIediger biografie met boekbeschrijvingen, bronnen

opgave en afbeeldinqen: Het Boek. 24e jrg. (193(jJ'37), blz. 147-186. Als
overdruk ook afzonderlijk via de boekhandel verkrijgbaar.
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Titelpagina van "Een seer T roestelicke Dlaloous . , , ,"

Gedrukt door Peter Warnersen te Kampen c. 1558

(RijksBrchief in Gelder/and)



yeghelicken schriven sal" kon geen stadsbestuur het stellen.
Door-de uitgaven van Peter Warners en bled men op de
hoogte van zijn tijd. Hij gaf van "David Joris uit Hollandt,
des Eertsketters waerachtigde historic" uit; een boekje, dat
iedereen, die Iezen kon, ook Iezen wilde.

Bij de 46 reeds gepubliceerde gedrukte werken, zou thans
nog een zevental uitgaven gevoegd kunnen worden. Op een
van deze zeven werd mijn aandacht gevestigd, door vriende
Iijke mededelinq van Drs. P. J. Mey, een oud-stadqenoot uit
Kampen, werkzaam op het Rijksarchief in Arnhem. Mejuf
frouw Maris, archiviste op het Rijksarchief van Gelderland
vond in het dossier betreffende [elis [oesten van Doetinchem
een klein boekje van 1 vel druks: 8 bladen dn octavo. Llit ver
schillende gegevens blijkt, dat dit boekje omstreeks 1558
gedrukt moet zijn. De titel van het boekje is:
Een seer troestelicke dialogus; ofte, Tsaemenspreeckinqe van
twee persoonagien. Campen, Peter Warnersen, [c. 1558].

De "twee persoonaqien" zijn: "Tgheslacht der Menschen"
en "die ander is ghenaemt Godtlicke Liefde". De samen
sprekinq wordt in rijm gevoerd en is uitnemend geschikt om
eenvoudige personen met de hervormde leer in aanraking te
brengen. Zo evangeliseerde men dus in de 16e eeuw. Noch
de drukker, noch [elis [oesten is vervolgd voor deze uitqave,

Op 21 November 1566 stond tegelijk met Peter Warners en
een collega "boeckprenter" en vormsnijder terecht: [ohan
Wyllemsz. Hij was beschuldigd "Der Goesen handelinqen"
gedrukt te hebben. Johan Wyllemsz. verklaarde, dat "eener
genaempt Geraert, zijn toenaeme nijet wetende (binnen
Leeuwarden gevangen, soe hij verstande ), hem die liedekens
gelevert hadde, ende dat Aucke boeckencooper wonende
binnen Lewerden, nae sijn wetenschap hem die boecxken, tho
Vianen ierst gedruckt, geintituleert der Guesen handelingen,
gelevert had de, ende daervan genoten twee conicx dalers".
De Kamper raad beschermde haar burgers zeer diplomatiek
tegen de zware eisen der landsoverheid door- dit soort recht
zaken .eindeloos te verschuiven. Nu eens was een heiligendag
en dan weer ossenmarkt of iets anders de oorzaak, dat de
z.g. vastgestelde rechtszitting niet door kon gaan. In 1568,
bijna twee jaar na de eerste rechtszitting in het geding Johan
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Wyllemsz., wordt de zaak nogmaaIs ter gelegener tijd uit
gesteld.

De opzet ge1ukte volkomen, Een veroordeling van Johan
Wyllemsz. is niet te vinden. Men vindt wel stedelijke publi
caties van de stad Campen door Jahan Wyllemsz. gedrukt.
Ondanks het proces werd hij als gildemeester van het St.
Lucasgilde door Schepenen en Raad op 1 December 1567
beediqd.

In 1575 blijkt hij als "boeckvercooper tot Campen" een
klant in Amsterdam te hebben, zoals uit de afrekening te
zien is van Hendrick Aelbertsz. "woonende in die Warmoes
straat inden Ghulden Bybel" te Amsterdam 16). Een bekende
druk van "Jan Willemsoen formsnyder" is van 1580: "Eualu;.
atie vande goude ende silueren munt, also de loop ende
ganc heft in de steden .van Overissel, ende ghepubliceert
binnen Campen den xvii January anna 1580":

Griezelverhalen op rijm werden in de 16e eeuw gaarne
gelezen. Een "best seller" is onqetwijfeld geweest het "Cort
verhael ende geschiedenisse van den vromen Dienaer des
GodI. woorts, genaemt Fransisco Schorickmano, hoe dat hi
binnen Deventer van den Stoel comende.:. deerlyck ver
moort is, den 21 Jan. 1599 ende den 2 Febr. daer aen ge~
storven. Campen, Jan Willemsz. In kI. 80• 8 blz." 17),

De onderschoolmeesters aan de beide scholen te Kampen,
hebben in de 16e eeuw kennelijk vee! Kamper jongens over
tuigd van de aantrekkelijkheden, welke het drukkersvak
biedt 18),

Verschillende drukkers volgden het voorbeeld van Peter

16) E. W. Moes en C. P. Burger. De Amsterdamsche boekdrukkers en
uitgevers in de zestiende eeuw. 1896-1915. Dl. 1. blz. 236.

17) Tide. Verzameling Muller. No. 440. Petit (Verz. Leiden) meldt
onder no. 706 een druk "Nae de copye tot Campen": "Cort waerachigh
verhael vande deerlijcke moort, gedaen aen Francisco Scoricmanno , , '
den 21 Jan. 1599".

18) Niet allen vestigden zich in Kampen. Om slechts enkelen te noemen:
Uit het bekende geslacht Morre te Kampen. trekt Gerrit Morre helernaal
naar Parijs. Hij drukt hier in 1530 al een "Lexicon Graccolatinum". Deze
lexicon is aanwezig in de bibliotheck van het Gemeente-archief te Kampen.
Willem [ansz. van Campen alias de Veen woonde waarschijnlijk eerst in
Antwerpen als "verluchter", daarna ill Keulen aJs boekhandelaar, Van
1582-1588 drukt de "figuersnider und brrefmaler" te Arnhem en van
1590--1606 te Amsterdam; Gerard Jansen van Campen, die in 1560 ..fi~
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Warnersen. door zich dicht bij het Raadhuis in de Broeder-
straat en omgeving te vestiqen. Wij zagen Steven [oessen
al een woon- en werkplaats in de drukkerswijk vinden. Zijn
zoon Joest volgde hem hier op. De kleinzoon. Peter Joostsz.
mag op kosten del' stad studeren en werd secretarius van
Kampen. Deze Kamper secretaris zag kans zijn werkzaam
heden voor het stadssecretariaat met die voor de boekwinkel
te combineren.
Voorts dreef Henrick Thomasz., de "boeckprenter" van

verschillende stadspublicaties, zijn zaak in de Broederstraat
"In 't schrijfboeck". In 1592 drukte hij 500 exemplaren "vim
deser Stadtz vriiemarckten".
Behalve stadspublicaties drukt Hendrick Thomaszoon

begin 17e eeuw ook voor de Gedeputeerde Staten van
Overijssel en - voor zover mij bekend - een enkel boekje.
8 April 1581 woont hij al aan de Broederstraat, in een huis
met rente bezwaard. 10 Juni 1590 is dit huis zijn volledige
eigendom.

Ook Frans [orqensz. of Frans Jurriaensz. komt iri de Stede
lijke rekeningen voor, b.v. in 1599.. Dan ontvanqt Frans
Jorgensz. 3 heren pond en 4 stuivers voor het drukken van
een stedelijke publicatie. Zijn adres is "tegen dat Raethuis
over". Later woont hij in Zwolle: "in de Sassenstraete, inde
Vergulden Pars, Anno 1629".

Waar Johan Droess "Boeckeprinter" woonde, die in 1566
de "Receptboeckgens van 't gulden Eij" drukte op stads
kosten, kan ik niet zeggen. De recepten waren afkomstig
van de stadsmedicus Jan Golt. Hij had deze opgeschreven
om "in tyden van Pest te drucken" en daar de pest dermate
in Kampen rondwaarde, dat zelfs een medicus zijn leven niet
zeker was, liet de stad de recepten uitgeven.
Van.i.Paulo den boickvercoper" is niet meer te melden, dan

quersnyder" te Antwerpen is en in 1564 als boekhandelaar te Breda voor
kornt, was cen van Plantijn's beste medewerkers. Vermoedelijk is hi] een
breeder van Willem [ansz. van Campen. Gerard drukt van 1582-1589 te
Keulen. Zie over de Kamper [ans-zonen: Moes en Burger. Amst. boek-
drukkers. DI. 3, bIz. 336 e,v. .
Mr. H. de la Fontaine Verwey. De geschriften van Hendrick Niclaes. In:
Het Boek. DI. 26, bIz. 209/210. .
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dat hij in 1555 een boek "genant Justitutio catholica" [evert
voor de Schepenkape1. Het boek kostte zeven Brabantse
stuivers.
Volgens de "Catalogue d'un choix de pieces historiques

curieuses et rares du XVle siecle" door Nijhoff in 1894 uit
gegeven; kwam er te Kampen in de 16e eeuw een curieus
boekje uit bij Floris Woutersoon. No. 63 geeft de titel:
"Wonderlyke warachtige ende verschrickelycke teekenen
ende geschiedenissen, ghesien ende geschiet in Duytslant. ..
etc.. Ghedruct tot Campen by Floris Woutersoon. Anno
MDLV",

Iedere Kampenaar weet, dat de Hofstraat van de Boven~
kerk naar de Broederstraat .loopt. In de Hofstraat woonde
Jan Jansen, Zou hij de stamvader kunnen zijn van een
beroemd drukkersqeslacht, dat de Janssonius-uitqaven te
Arnhem en Amsterdam op zijn naam heeft staan? Zijn naam
is in dit verband weI genoemd; grondige bewijzen ontbreken
tot nu toe,
Was Gerard Jansen van Campen, die al in 1560 als

,.figuersnijder" te Antwerpen is, een 200n van Jan Jansen?
Dan moet Willem Jansz. van Campen alias de Veen even
eens uit de Hofstraat afkomstig zijn. Met een naam als Jan
Jansen zijn ..vele .mogelijkheden te bedenken. Men heeft dit
dan ook niet nagelaten. Onomstotelijke bewijzen zijn echter
moeilijker te leveren.
Jan Jansen gaf in 1566 een boekje uit, dat in 1570 het lot

zou delen van vele Kamper uitgaven, n.l. dat het op de Index
terecht kwam. Het snode boekje was "ierst ghemaeckt int
Latyn van Peeter Bloxio, gheboren te Dieqhem, bij Brussel
in Brabant, Schoelmeester tot Leyden in Hollandt 1562. Daer
naer .in Duitsche voor slechte menschen". De titel van het
door Jan Jansen gedrukte boekje voor "slechte" d.i. een
voudige mensen, luidt: Petrus Bloccius. Een slechtelijke ende
schriftelijcke onderrichtinge van dat Doopsel ende Avontmael
Christi :Jesu: zeer nut nu ter tyt voor aIle slechte mensen,
Ghedruckt te Campen in de hofstrate by my Jan Jansen,
Anno 1566.

Het Oosten van ons land had zijn eigen cultuur, waarvan
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de gehele 16e eeuw nog het stempel: draagt. De Reformatie
inrde kerk was al vroeg door de Moderne devoten .ter hand
qenomen. Doperse stromingen van velerlei richtingen vonden
dikwijls hun beddinqen door de Breeders des .Gemenen
Levens voorhereid. Een tijdlang werden verschillende Van
deze stromingen in de Rooms-Katholieke kerk geduld. Het
Calvinisme heeft in Overijssel voor de Dordtse synode nim
mer diep wortel geschoten. Werken van' Calvijn werden in
het 16e eeuwse Kampen niet gedrukt; daarvoor moest men
in Amsterdam zijn. In Kampen was er kennelijk geen vraag
naar. WeI verscheen hier de ene Erasmus-uitqave na de
andere; soms in het Latiin, maar 'vooral in de landstaal. Als
men de be1angstelling nagaat, waarmee men te Kampen las,
baart het geen" verwondering in het begin der 17e eeuw
Kampen aan de zijde der Remonstranten te vinden.
Een .der 16e eeuwse Doperse stromingen vinden wij be

lichaamd in Hendrik- Niclaesw}, de stichter .van het "Huis
der Liefde". Hendrik Niclaes heeft vee! geschreven. Zijn
"Terra pads" heeft verrnoedelijk Bunyan tot voorbeeld ge~
strekt 19). Vde van zijn werken werden in het diepste geheirn
gedrukt door de Deventer drukker Dirk van Borne en later
te Antwerpen door PIantijn. Hoewel zijn geschriften zowel
van Rooms~Katholieke als van Protestantse zijde veroordeeld
werden, had Hendrik Niclaes met tal van drukkers relaties,
Plantijn, de drukker van de Index uit 1570, waarop aIle
werken van Hendrik Niclaes aIs verboden vermeld staan,
hoorde tot het "Huis der Liefde". Toen PIantijn omstreeks
1562 in moeilijkheden raakte, terwille van een ketters boekje,
buiten zijn medeweten en tijdens een zakenreis van Plantijn
naar Parijs door zijn personeel gedrukt, zocht hij "Ie bon
pere" Hendrik Niclaes op...... te Kampen. Hendrik Niclaes
was uit Emden verbannen en naar Kampen getrokken, waar
"Augustin Boeckeprenter" in 1561 het burqerrecht vraagt
en krijgt 20). Augustijn van Hasselt was een getrouw volqe
ling van Hendrik Niclaes. De bedoeling van zijn vraag om
het burqerrecht, was dan ook "een gantze Druckerie" te
stichten, vooral voor de uitgave van de geschriften van

:19) Zie over hem: Mr. H. de la Fontaine Verwey. De geschriften van
Hendrik Niclaes. In: Het Boek. 1940-1942. DI. 26, bIz. 161~221.

20) Kampen, Gerneentc-archief. Sententien; fol. 89 en '96.•
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Hendrik Niclaes, Volqens de "Chronica van het Huys der
Liefde" heeft Augustijn te Kampen "int openbaar" gedrukt;
Hendrik N iclaes zou de zaak gefinancierd hebben 20). Er is
mij echter geen enke1 Kamper drukwerk van Augustijn van
Hasselt bekend en ook in de archieven heb ik niets anders
kunnen vinden, dan de sententien over het burgerrecht van
Augustin Boeckeprenter. Dit sluit niet uit, dat Augustijn toch
wel te Kampen gedurende korte tijd een drukkerij van
anonieme uitgaven gedreven kan hebben. >

Llit de Plantijnse archieven blijkt 21), dat Augustijn in 1565
van 14 Mei tot 7 Jun! bij Plantijn in Antwerpen .werkte. In
plaats van Kampen koos Augustijn Vianen, met de bescher
ming van Hendrik van Brederode, om een drukkerij te
vestiqen. Hf is hier in 1567, drukt daar vermoedelijk een
paar werkjes en vlucht dan met het drukkersmateriaal --',-.dat
eigendom van Plantijn was - naar Wezel. Van 1570_;_1573
staat hij in Keulen aan het hoofd van de drukkerij van
Hendrik Niclaes. .
Een bekende Kamper uitgave van een geschrift van

Hendrik Niclaes is qedrukt en uitgegeven door Peter
Warnersen in 1565. Van geheimhouding is hierbij geen
sprake. Peter Warnersen was een dapper mens. Hij is de
enige geweest, die het waagde om tijdens het leven van
Hendrik Niclaes een van diens geschriften uit te geven met
vermeldinq van naani en adres. Last heeft hij hier niet mee
gekregen.
·Op 27 September 1566 begon het proces tegen Peter

Warnersen om het drukken van een pamflet tegen de reqe
ring gericht, waarvoor de stadhouder hem "ant leven wolde
gestraft hebben", maar dat met zijn verbanning eindigde.
Door famllieleden geholpen, wist Peter tijdens de rechtzitting
van 21 November uit de schepenzaal naar buiten te komen,
om verder over de Ilsselbruq de stad en haar rechtsgebied te
ontvluchten.
Schepenen en Raad van Kampen waren evenrnin van moed

ontbloot. Teen de stadhouder eiste, dat men, nu de vogel
gevlogen was, Peters goederen verbeurd zou verklaren,
weigerden zij met een beroep op het inheemse gewoonte~

21) Mr. H: de la FontaineVerwey t.a.p.
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recht. Omdat "alhier" -; in tegenstelling met Spanje -;- .;in
desen landen ghien straffe an Iyve" (dat was de verbanning)
"ende confiscatie van guede beyde gelycke en vielen".

30 Juli 1959,

..Ecce Homo" uit ..Een warachtige Btchte , , ,...
gedrukt door Steven Joessen 1555.

(Fr.ns Walk.te Archie!.)
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