
De Kamper (]ilden na de opstand
door H. 1. Moerman t
(met enige aanvullingen)

Hei St. Anna of Rijnschippersgilde

Het gildewezen heeft de opstand overleefd en is eerst ten
onder g.egaan met de Republiek. Het Rijnschippersgilde of
St. Annagilde bled in de 17e en 18e eeuw voortleven als
Schippersqilde, in 1724 kregen de bestuurders de vermaning
"haare nieuwe vercorene gildemeesteren te praesenteren" om
"in conformiteyt van alle andere qilden" in de eed genoemen
te worden. Maar de tijd dat de St. Anna-schutters in vol
harnas met de processie meetrokken, was voorbij, evenals de
tijd dat de smidsqezellen voor het raadhuis verschenen om
"door de sweerde" te dansen. 's Winters maakte het zich, als
van ouds verdienstelijk door het "ijzen" van de Ijssel: als de
rivier bevroren was, trokken de mannen er met de zaag op uit,
om een vaargeul te zagen; een ton Hamburger bier was de
beloning.

Het Wolweversgilde

Een belangrijk gilde was steeds dat der wolwevers. In het
begin van de tachtigjarige oorlog beleefde het een slechte tijd.
De administrateurs van het St. [ans- of wollenweversqilde
gaven in 1572, wegens het verloop van het gilde, een vergulde
kelk met St. Jan er op afgebeeId, en een kasuifel aan de St.
Nicolaaskerk in bewaring. Na 1580, als er een rustiger tijd
komt, worden pogiugen gedaan om de weverij weer op de
been te helpen. Vlaamse drapeniers vestigden zich met steun
van de regering in de stad. Het burqerrecht werd geschonken
aan de trijpfabrikanten Johan de Latre en Joseph de Swarte.
We horen ook van bombazijnwerkers, die o.a. katcen als
grondstof gebruikten. Volgens de ordonnantie van 1597 moe
ten de lakens die men wenste uit te vceren, na het vollen en
drogen, naar het loyhuis of zegelhuis gebracht worden, om
aldaar te worden gewaardeerd, gelood en gezegeld. Voor het
drogen waren in 1612 zeven lakenramen opgesteld, twee in
de schans over de IJssel en vij£ op het St. Bri~ittenkerkhof. In
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het St. Agnietenkerkje was een volmolen inqericht, die door
paarden gedreven werd.

Over de nieuwe bloei der trijpweverij sedert de komst der
refuqies is reeds gesproken. In de 18e eeuw bleef het weven
van duffel en trijp van hetekenis en moest de regering telkens
regelend optreden. In 1736 kregen de trijpwevers een statuut,
waarin de rechten en plichten van hazen en knechten orn
schreven werden. Er blijkt uit, dat de knechten ook "in haer
eigen huis" werkten; als ze van haas veranderden, moesten
ze het getouw aan de vorige patroon teruggeven. Er waren
keurrneesters uit de hazen, met aan het hoofd een hoofdman
van de knechtenbusse, Op 8 Fehruari 1743 kregen de duffel
makers een volledige ordonnantie, die hier gepuhliceerd wordt
als voorbeeld van de wijze, waarop de overheid in de 18e eeuw
. regelend optrad in het bedrijf.

Schepenen en Raden hebben goedgevonden te doen teqis
trereti elhiet deze navolgende ordonnantie, waar na een [edet
duffelmaker onder het gilde werkelijk zijnde, sig zel hebben
te requleren:
Niemend zel vermogen zijn ketting mindet te scheren als

hierondec is genoemt van gangen, te weten jeder gang van
26 draden volgens ouder gebruik.
De grote kronen weI meerder, maar niet minder als 32.
De bceder leeutoen wel meerder, maar niet minder als 32.
Brede kronen niet minder als 32.
Smelle leeuioen niet mindet of meetdet als 29.
Smelle kronen niet mindet of meerdet als 27.
Camper torens niet mindet of meerder els 27.
Zwolse torens zullen van 26 gangen mogen gemaakt worden,

mits det deselve met 4 swarte schooten aan de einden zijn
oolqens oudet gebruik. .
En sulx op de boete van vijf goudgulden, te oerbeuren van

jeder gang bij denqenen, die deseloe smalder mogten scheren
als hier bouen oermeld, en sulx ten uoordeel van het gilde.

Verder sullen de gildemeisters gehouden zijn om ten
minsten eenmel per maand het riet bij [eder melstet te gaan
meten, en bij menquetnent vandien aan ttoee zeqeleets otij
staan om hetzelfde te doen, en sulx op de boete van ouds
deertoe staande.
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En zullen de witte duffels aan de ramen niet mogen worden
uitgereikt bij de boete van twe goudguldens.

Vorders sullen de segelaars qehouden wezen, om in het
zeglen naauw agt te geven op de bovengenoemde soorten van
goe:deren, so wel in deugd van de tool, als het ioerk, hoe de
selven sijn gemaakt, en dan dat deselve wel gemeten worden
met de el reqt uit te houden, en zal de duffel mede maar
ordentlijk aan ioeerskenten. uitgehouden worden, alle volgens
haar ged~nen eed. En de zegelaars in het zegelen en bijzegelen
in geen minder getal als van diie preesent zullen zijn.

Vorders zal de gildeknecht gehouden wesen om twe maal
ter week bij de werkende meesters te gaan op haar winkels
en vragen wat soort van ioerk op het getouw leid en tellen
de gangen of het selve wei uitkoomt en nog bij manquement
vandien sal hij moeten kennisse deer van geven aan de oudste
van de gildemeisters en zeqeleers bij de bode van een qoud
gulden, telkens te oerbeuien bij de gildeknegt, zo menigmaai
als zal bevonden worden hier inne een zijn pligt te hebben
menqueerd.

Niemend zal de gildeknegt hiet innen mogen weigerig
wesen van deselce aan de deur af te zetten als rut wel gebt'Ui~
kelijk is geworden dat voor hem niet te prenten, waar na zel
hem op zijn tijd orij en onoerhinderd na de winkel laten pas~
seren am het bovengenoemde na te zien, elles op een boete van
vijf goudguldens.

In 1728 waren er twee windvolmolens buiten de stad en
een paardevolmolen in de stad. In 1729 werd bepaald dat
niet minder dan een derde van de duffels, gekeperde duffels,
pislappen, dekens en alle werk in de paardevolmolen moest
gevold worden, de pijen mochten echter allen in de wind
volmolen worden bewerkt. De paardevolmolen stond op de
Vloeddijk naast de rume van de Waalse kerk. Het Zegelhuis
stond eveneens op de Vloeddijk en wel achter het Arme
Weeshuis.

Het Linnenweversgilde

De linnenwevers waren voor een groot deel mennisten;
naast de Doopsgezinde kerk, in die dagen de Waalse kerk,
staat nog steeds het fraaie witte poortje met het opschrift
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"Linneweeversgilde". In een adres van gildemeesters en
linnenfabriqueurs in Overijssel van 1751 te Kampen opgeste1d,
wordt gezegd dat in 1726 en de volgende jaren aileen in
Kampen en Zwolle over de 100'0 getouwen voor het linnen
weven werden gebruikt. Verder werd berekend dat aan elk
getouw per jaar 30'0' gulden arbeidsloon werd betaald. Niet
minder dan acht bedrijven hingen er mee samen; er waren
behalve de wevers, brakers, hekelsters, spinsters, blekers,
trilsters, rietmakers en spoelmakers.
De adressanten klagen over de Duitse concurrenten. V66r

1726 kreeg ons gewest garens uit Duitsland, maar nu geweven
linnen. De ondertekenaars van het adres waren: Tobyas van
Groenou, Adriaan van Groenou, Matthijs Voet, Engelbert van
Sanen en Johannes Tieleman. De eerste, gestorven 1767, was
jarenlang bestuurder der Kamper Mennonieten-qemeente, de
tweede, eveneens Mennist, vertrok in 1752 naar Haarlem.
Matthijs Voet was een Zwitserse Mennist, uit de vreemde dus
afkomstig.
De organisaties der knechten of gezellen in de verschillende

bedrijven hadden vooral tot dod een fondsje te vormen, waaruit
de onkosten van ziekte en overlijden konden betaald worden.
Men sprak van bussen, die door schaffers beheerd werden.
Toen de gilden in de Franse tijd opgeheven werden, zijn deze
bussen nog wel voort blijven bestaan, tot zelfs in onze tijd.
Nog in de laatste jaren der Republiek werden de gildeordon~
nantien herzien en verbeterd. In 1785 kregen de kleerrnakers
en droogscheerdersgilde nieuwe "poincten van ordre". Ze
werden bestuurd door vijf gildemeesters: een proefrneester,
twee oldermannen en twee jongermannen.
Nieuwe breeders moesten bij het doen van de prod leergeld

betalen en verder nog een bijdrage geven voor het gildezilver
en als entree in de busse: ook moesten zij een tinnen kan
bekostigen.
In 1784 had het St. Willibrordi- of rnetselaarsqilde poincten

van ordre gekregen, in 1787 werd een regeling voor her
bakkersgilde gemaakt.

In 1789 werd een regeling getroffen voor het betalen van
het weduwengeld bij het kleermakersgilde. In 1795 krijgt de
slecht voorziene trijpweversknechten-busse van de stad een
subsidie van f 50',- en in 180'4 wordt gunstig beschikt op
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een rekest van hoofdman en schaffers van de duffelwevers
bussen, die door ziekte en sterfgeval steun van overheidswege
moe ten vragen.

In 1785 wenste een Katholiek toelating tot het St. Crispijn
of schoenmakersgilde; dit werd door de gildemeesters, met"
een beroep op vroegere raadsresolutien geweigerd. De R~ad
maakte nu uit dat aIle Roomsgezinden toegelaten behoorden
te worden. ~

In 1786 werd bepaald dat "ter bevordering van de goede
harmonie en eendragt tusschen de burgers van verschillende
gezindheden", de gildemeesters uit aIle gezindten gekozen
mochten worden.
Na 1500 zijn enkele nieuwe gilden opgericht.

Het St. Lucasgilde

Zo werd in 1525 het St. Lucasgilde opgericht, dat een
band vormde tussen de schilders, glazenmakers, beeldesnijders,
borduurwerkers, boekbinders en "hil1ige~backers".De .Jiilliqe
backers" waren denkelijk makers van heilige beeldjes uit ge~
bakken klei.
De qildebrief, welke bewaard is gebleven, bepaalde dat

niemand in de vrijheid van Kampen enige van de genoemde
ambachten zou mogen uitoefenen of hij moest lid van het gilde
zijn en tot het gilde werden aIleen burgers toegelaten.
Om tot het Kamper gilde toegelaten te worden, moest men

twee goudgulden betalen en twee pond was offeren. Ieder der
breeders moest een kuras en helmhoed bezitten met een daarbij
behorend deugdelijk geweer, op boete van twee pond.

Leerjongens moesten bij hun intrede in de werkplaats van
een meester twee pond aan het gilde betalen en geen meester
mocht een jongen voor een kortere tijd dan voor drie jaren
in dienst nernen. Eerst als een jongen volle twee jaren onder
een meester had gewerkt, was deze gerechtigd er een tweede
bij te nemen. Deze bepalingen lijken veel op die welke te
Zwolle en Haarlem in zwang waren.
Overeenkomstig de aard der gilden, waren de leden ver

plicht een overleden broeder of zuster de laatste eer te be~
wijzen door het bijwonen van de begrafenis en de lijkmis.

Geregeld schijnen er ook te Kampen gemeenschappelijke
gildemaaltijden gehouden te zijn, een ordonnantie bepaalde
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dat alwie twist maakt "alsmen dat ghilde drincket". twee
pond was bij wijze van boete zou verbeuren.

Een bepaling in het Kamper gildekeur is verder dat ieder
had zorg te dragen een aangenomen werk op tijd af te
leveren. Bleef een gildebroeder in gebreke, dan zouden de
gildemeesters een termijn bepalen binnen welke het werk
gereed moest zijn. Was het dan nog niet voltooid, dan zou
men het de nalatige uit handen kunnen nemen en het aan een
ander mogen geven, onder betaling evenwel aan de in gebreke
zijnde van het verrichte werk.

Niernand zou de knecht van een ander in dienst mogen
nemen, zonder zich vooraf te hebben overtuigd dat deze van
zijn vorige meester in der minne gescheiden was.

De gekozen gildemeesters waren verschuldigd hun eed in
handen van de Raad af te leggen. Bij moeilijkheden tussen de
breeders waren zij bevoegd tussen beide te komen en een
uitspraak te doen. Zelf moesten zij een toonbeeld van een
bezadigde levenswandel zijn.

Evenals te 's-Gravenhaqe in 1487 bepaald was, schreef de
Kamper gildebrief voor, dat die van St. Lucas jaarliiks op het
altaar van het Hoogwaardige Sacrament twee "toirtijsen" zou
den branden. In het volgend jaar 1526, kwamen echter de
gevolmachtigden van het gilde met de collatoren van het
Lazarus en Maria Magdalena altaar in de St. Nicolaaskerk
overeen dat het gilde daar ten eeuwige dage zijn statien,
missen en godsdiensten zou mogen laten houden door de
vi~aris van dit altaar, of, zo deze de dienst voor het gilde niet
mocht waarnemen, door een andere priester, door het gilde te
kiezen. Een dergelijke regeling bestond o.a. te Gouda.

In 1590 verkreeg het Kamper St. Lucasgilde een nieuwe
keur, Lid konden nu zijn de schilders, glazemakers, boek
drukkers. boekverkopers, boekbinders, brievenmakers, patro
niers, figuursnijders. stoelendraaiers en verder al degenen die
met penselen of borstels in olieverf arbeidden. De bepalingen
van deze gildebrief komen hoofdzakeIijk met die van 1525
overeen.

Een latere ordonnantie dateert nog van 1737. Hierin werden
de geldelijke verplichtingen der gildebroeders gewijzigd. De te
betalen bedragen werden aanzienlijk verlaagd. Kennelijk wer
den zij in overeenstemming gebracht met de nood der tijden:
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Dewijl de oerteetinqen van outs te stoeer zijn gevallen ooor
een nieuw aengenomene gildebroeder am te betelen, waaruit
oeel onordentlijkheden zijn gesproten, soo ist dat gildemeeste~
ren en olderluyden - heer na de minder kant schikkende -
hebben uersteen, gelijk zij oersieen en resolveren met dezen,
dat een nieuwaengenomene gildebroeder sal kunnen volstaen
voor zijn entree otte toezegging met ses kannen wijns met den
impost pijpen en tebek, vier en ligt en huiscestinq, tot gilde~
meestets 'genoegen.

Tevens werden in deze ordonnantie de maaltijden en verte
ringen beperkt:

Gelijk ons gildeboek van 1688 luudt, dat van ouds qebtuq
kelijk waer dat een nieuto gekozen jongerman twee dagen
moste trateren met reguleerde maaltijden voor mans en vrou
wen, edog so hebben gildemeesters en olderluyden anno 1717
verstaen ende geresolveert, gelijk wij heden mits desen be
kreqtiqen, det nu voortaan die voor de eerste mael sijnens
levens van dit gild tot jongerman oerkozen toerd, sal verplicht
wesen te geven een gereguleerden maeltijd des middags en des
avonds voor de gildemeesteren, die gekozen hebben en ge~
kozen zijn, met haerder orouioens, een dag, dog so hij meerdei
coilde, staet aen zijn believe.

Op 15 September 1798 werd dit qilde ontbonden. AIle be
scheiden, goederen, boeken en toebehoren werden onder de /
breeders verdeeld. De boeken zijn verloren gegaan; een bij
zonder mooie drinkhoorn van het gilde werd in 1874 door de
gemeente Kampen van een nazate van de laatste Olderman
van het gilde, Willem Bode, aangekocht. Deze is nu in het
museum De Broederpoort te bewonderen.

Het Chirurgijnsgilde

In 1656 werd het gilde der chirurgijns opgericht, waarvan
ook de barhiers lid waren. Als gildekamer gebruikten zij de
Louwenpoort en sedert 1699 de Broederpoort. Over gebrek
aan geneeskundige hulp behoefde men zich trouwens niet te
beklagen, want naast de gepromoveerde medici - in 1799
waren het er vij£ - vond men nog "een zwerm van andere
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semi-doctores, semi-chirurqi, apothekers, agyptae, kwakzal
vers en practici".

In het uiterste geval kon men nog iemand van buiten de
stad laten komen: in 1739 ontving een provinciaal operateur
uit Deventer vrijge1eidevoor vier weken "tot verrigtinge van
operatien en soulaas en hulpe van gebrekingen".
In 1434 nam de raad van Kampen Mr. Gheert van Benthem
voor de tijd van twee jaar tot stadsmedicus aan. Zijn [aarlijks
tractement zou zeventig herenpond bedragen. Hi] zou ver
plicht zijn om, zowel in tijden van pestilentie als in gewone
tijden, al de zieken van de stad te bezoeken. De armen zou hi)
gratis behandelen, maar van hen die het betalen konden, zou
hij voor elke visite een menge!en wijn ontvangen. Maakte hij
echter drie of meer visites per week bij een patient, dan mocht
hij een honorarium van een herenpond in de week berekenen,
maar verviel de wijn. .
Een ordonnatie uit het jaar 1439 bepaalde dat Mr. Gheert

in tijden van pestilentie dubbe! geld voor zijn visites mocht
rekenen.
Omstreeks 1470 stelde de Raad een afzonderlijke instructie

voor de stadsdoctoren vast die als voIgt luidde:

Medicus

Die medicus sail elle siecken oisiteren die synre begeren in
off buten pestilencien, ende sal van den siecken te oisiteren off
water toe besiene een myngelen wyns hebben, dair hie des
dages ij off drie reis en gaet oisiteten, deiroensel hie tet uieken
hebben een heeren pont, ende dan geen myngelen wyns toe
hebben. Daar pestilencie is, sal hie dubbelt loen hebben.

Hie sal den armen lesersschen, den hem die Raat hiet proe~
ven, besien ende proeven, ende daer geen gelt van hebben,
van de rycken toe proeoene mach hie redelic loen nemen.
Item hie sal die apotheke [eitlix tuiee reisen oisiteren off soe

oeecke als men dat van hem beqeert, mitten depateten van
den Raede.

Hie en sal geen materialia seloen koecken, noch pairt off
dee! hebben mitten Apotheker, hie sal den siecken helpen met
groenen cruden ende hem die noemen, deir hie mach, ende
enders sal hie scriven in der stat epoiheken,

Hie sal die recepte den luden in die hant geven ende die

202



epotheker sal sie ophangen een eenrien dreet, off sie die lude
naemaels beth behoefden in lycker seken, dat men die oinden
mochte, nae alder gewoenten.
Hie en sal niet ut der stat teisen sondet oirloff van den

Raede. Item die stat mach noch eenen medicus off meet tot
hem aennemen ende hoilden.

In 1429 stelden Schepenen en Raad Mr. Johan Wamer
tot stadschirurgijn aan..Wanneer de raadsleden reisden, zou
hij hen op stadskosten te water en te land vergezellen en al
zulk gereedschap bij zich hebben als hij nodig had.
Werd op die reizen iemand gewond, dan zou hij die helpen

naar zijn vermogen en daarvoor zou de stad hem redelijk be
lonen. Van de burgers, waarover hij zou mogen practiseren,
zou hij een billijk salaris vorderen. Had hij iemand geholpen
met wien geen afspraak over zijn loon gemaakt was, dan zou
de Raad beslissen bij een geschil. Als jaarwedde zou Mr.
Johan Wamer 26 Deventer Postulaats guldens ontvangen
die hem in vier termijnen zou worden uitbetaald.
Deze stadschirurgijn was dus in de eerste plaats een soort

lijfarts van reizende raadsleden. De. grote onveiligheid in die
dagen wordt er wei door getypeerd.
Op 21 Februari 1656 stand de Raad "opt versoeck deser

stadts medicinae doctores ende chirurqiens" de oprichting van
een chirurgijnsgilde toe. Het voornaamste doel was "brodde~
laars en quacksalvers" te weren, daar door dezen "enorme en
exorbitante faulten int cureren ende genesen omtrent dezer
stads-burqers en ingezetenen worden gecommitteerd ende be
qaan".
Niemand zou zonder toestemming van het gilde een dokters

of chirurgijnspraktijk in de stad mogen uitoefenen en wie zich
voor doctor in de medicijnen uitgaf, moest eerst zijn prornotie
brieven kunnen tonen.

Llit de gildebrief blijkt verder dat ook barbiers tot het gilde
behoorden:

"Niemant sal binnen onser stadt offte in de vrijheid van
dese1ve openbaere winkel moegen houden offte oock baert
scheren, hij zij eerst dezer stads burger en hebbe zich het
voorsz.gilde onderworpen ... "

Zo een chirurgijn kwam te sterven, was het aan zijnweduwe
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veroorloofd de winkel aan te houden met een knecht die zijn
Ieerjaren volbracht had. Waarschijnlijk waren dus vele chirur
gijns tevens barbier en oefenden zij ook de kunst van het
aderlaten uit.

Llit een rapport, dat op 22 Januari 1799 door de beide stads
doktoren, J. W. Heppe en J. de Vries Hoffman, aan de stads
regering van Kampen werd uitgebracht, blijkt dat dit chirur
gijnsgilde (in 1797 ontbonden ) nu niet bepaald stimulerend
gewerkt heeft am het peil der geneeskunst te verbeteren, De
rapporteurs noemden de regelingen van 1656 en 1697 zeer
gebrekkig "vedal betrekking hebbende op de zo oneigen en
vernederend met de heelkunst verbonden baardscheren". Uit
de gilderekeningen van 1751-1797 blijkt tevens dat de in
komsten in die jaren voornamelijk bestonden uit ontvangsten
voor het inschrijven van gildeknechten vcor het barbiers- en
chirurqijnsvak, voor het verlenen van verlof aan oliekramers,
kwakzalvers en dergelijke lieden om hun waren in Kampen te
mogen veilen en voor het verlenen van verlof aan vreernde
zogenaamde doctoren om in de stad te mogen practiseren.

Geen wonder dat de bona fide medici in Kampen weldra ook
niets meer met het gilde te maken wilden hebben.

Ret Tappersgilde
Naast het Raadhuis stond in de middeleeuwen de wijn

kelder, die in 1325 het eerst wordt genoemd. Een paar leden
van de Raad hielden er toezicht op, ook op de kwaliteit van de
ingeslagen voorraden.

De wijntapper en zijn helpers bedienden de klanten waartoe
ook de leden van de magistraat behoorden. Er waren ove
rigens meer wijnhuizen en ook de stads-apotheek mocht zieken
wijn verschaffen.

Later werd het regel dat de kelder verpacht werd. De
pachter heette nu wijnheer, zijn eerste bediende de coelgreve
of de koolgraaf. De laatstgenoemde moest eveneens een eed
van trouw aan de stad afleggen.

In het laatst van de 16e eeuw verdwijnt de stadswijnkelder.
Het College, de aan de verqaderplaats van Ridderschap en
Steden verbonden herberg, nam enigszins de plaats van de
wijnkelder in. In dezeIfde tijd, als de nieuwe Calvinistische
overheid verschillende excessen op het gebied van het zedelijk
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leven bestrijdt, wordt verordonneerd dat wijn- en biertappers
niet meer dan een bepaald bedrag mogen borgen, met de be
doeling de dronkenschap te weren "die in allen lofflicken
republycken, ja oock by den heydenen selffs, altyt seer odieux
ende in groote verachtinge geweest is".
Ter behartiging van hun belangen, richtten de tappers een

nieuw gilde, het tappersgilde op.

DE KAMPER MUNT NA DE OPSTAND

Wat de munt aangaat, bleven de drie steden Deventer,
Zwolle en Kampen ook na de overgang van Overijsse1 aan
Karel V in 1528 samenwerken. In 1534 hebben zij een gemeen~
schappelijke muntrneester "Meister Willem van Viersen" om
"in onsen naem ende onder onser drie steden waepenen golden
en silveren penningen" te munten. Hij zou "opten ketel" mun
ten: een ketel met kokende olie wachtte hem als hij verval
singen pleegde. Deze munt was te Deventer gevestigd.
In 1537 is Balthasar Wijntgens muntmeester der drie steden,

wier wapenschilden op de munten zijn afgebeeld. Telkens
waren er geschillen met Karel V en later met Philips II; de
steden wilden hun oude zelfstandigheid handhaven en hun
keizerlijke munt niet onder Bourgondisch toezicht plaatsen.

De oude bisschoppelijke munt bled onder de naam Land
schapsmunt voortbestaan.
In 1529 werd de munt door Karel V te Kampen geplaatst,

waarvoor een huis werd aangekocht. Van 1529-1531 is
Merten Nijekamer (die sedert 1524 reeds stedelijk muntmees
ter was) muntmeester vanwege Karel V en van 1532-1535
Franck van Papenvelt. Later wordt de Munt naar Hasselt ver
plaatst en in 1580 door de Provincie geannexeerd. In 1582
werd de Landschapsmunt weer te Kampen geplaatst. Munt
meester van het Landschap werd de oude Balthasar Wijntgens,
in 1589 volgde zijn zoon Hendrik hem op. De drie andere
zonen van Balthasar: Caspar, Melchior en Balthasar (naar de
Drie Koningen genoemd) zijn ook in het muntbedrijf werk
zaam geweest, te Kampen en elders.
Tot omstreeks 1612 bled deze Munt -te Kampen, daarna

verhuisde ze tot 1619 naar Zwolle, ging tot 1625 naar Deven
ter en ging dus zo am de zeven jaar de drie steden rond.
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Omstreeks 1680 ~aakten de drie steden uit dat ze te Kampen
zou blijven.

De stedelijke rijksmunt bleef daarnaast bestaan. Ieder der
drie steden ging zijn gang en poogde zich te weren tegenover
de Staten-Generaal, die terwille van de eenheid en het toezicht
de plaatse1ijke muntslag trachtte te onderdrukken. Stadsmunt
meesters waren na de bekwame Balthasar Wijntgens (t 1589),
Hendrik Wijntgens (tot 1613), diens zoon Johan Wijntgens
(t 1644), diens schoonzoon Johan Jellen (-+- 1660), diens
schoonzoon Joan van Ham (1664-1675), Derk van Roemund
en Rutger Lemker van Breda.
Van de provinciale munt noemen wij, na Tohan Wijntgens,

Rudolf van Sonsbeek en Dirk van Roemund.
De Munt is na 1680 niet steeds te Kampen gebleven. In

1730 namen de drie steden het besluit, dat de muntmeester
zijn leven lang mag blijven wonen in de stad, waardoor hij
bencemd was, zodat hij niet om de zes jaren van de ene stad
naar de andere behoefde te trekken. De provinciale rnunt
meester Bernard Cramer was gestorven en Kampen, dat nu
de benoeming mocht doen, wees Hendrik Cramer, munt
rneester van GeIderland en West-Friesland, als opvolger aan.
In 1731 nam hij de Munt met biibehorende percelen, vroeger
door Bernard Cramer gebruikt, over.

Om tot de Stadsmunt terug te keren: twee personen dienen
even nader besproken te worden. De een is Paul UterwaeI, die
in 1587 als stempelsnijder bij de Munt wordt genoemd. Hij
maakte de fraaie plattegrond van Kampen (gedateerd op
1598) waarvan de koperen plaat nog in het museum De
Broederpoort wordt bewaard. Toen was hij echter niet meer
in de stad, tenminste in 1591 wordt verklaard dat de stempel
snijder Mr. Paul buiten consent van de muntmeester van
Kampen naar Hoorn was vertrokken.
De andere is Joan van Ham, burgemeester en muntmeester,

die in 1674 in een proces gewikkeld werd, doordat hij, tegen
de gegeven orders, teveel kleine munt had geslagen; hij stierf
in de gevangenis.
Vol gens Moulin werd in 1659 de Rijksmunt stilqezet. Dit is

blijkens het voorafgaande niet juist. WeI besloot de Vroed
schap in dit jaar bij het munten van haar rijksmunt de .rvoet
en ordre" der Generalrteit te volgen, en zich dus evenals de
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provinciale Munten, te onderwerpen aan de regels van de
Generaliteit. Op de ene zijde der munten verscheen de Llnie
spreuk Concordia res parvae crescunt.

Met de muntgeschiedenis van Kampen. die ingewikkeld
maar interessant is. zijn we slecht bekend. Nog enkele opmer
kingen tot slot. In 1785 besIoot de Magistraat te mortificeren
bij uitsterving aIle hoge en lage officianten der Stads- en
Rijksmun\. Het is moqelijk, dat dit besluit in advies is gehou~
den. dus niet is uitgevoerd. Maar het bewijst toch wei. dat de
muntslag niet veel meer betekende. In 1798 worden onder de
overtollige ambten genoemd dat van stempelsnijder en essay
eur van de Munt. In Mei 1795 doen de Overijsselse Gedepu~
teerden het verzoek, om het zilver, dat uit de provinciaIe
comptoiren aan de municipaliteit van Kampen gezonden zou
worden. te willen doen bezorgen aan de Provinciale Munt
aldaar, om te worden versmolten. En in 1807 is A. Gluysteen
sternpelsnijder van de Departernentale Munt te Kampen.
Lange tijd heeft aIs muntgebouw gediend een deel van het

oude Bagijneconvent. aan de Papensteeg bij de Bovenkerk.
In 1810 is dit klooster afqebroken, terwijl de resterende rinq
muren in 1832verdwenen. Het Overijssels ProvinciaaI museum
te Zwolle bewaart nog een duidelijke tekening van dit munt
gebouw. Dit zal de Boven-Munthe geweest zijn, behorerrde
tot de behuizingen tegenover de Boven-Nieuwstraat, die 16
Januari 1736verkocht werden. Behalve deze is er ook nog een
Buitenmunt in de 18e eeuw geweest~
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