
De Timmermansbus te Kampen
1734-1962
door A. Selles.

Inleiding

Er zullen wei weinig of geen tegenstanders zijn van onze hui
dige socials voorzieningen.
Toch is er enkele jaren geleden in Kampen een slachtoffer ge~
vallen van dit stelsel, namelijk de vereniging De Timmermans
bus.
Deze vereniging heeft gedurende meer dan twee eeuwen een
soms bloeiend bestaan geleid, maar werd op 28 februari 1962
opgeheven, omdat ze in feite haar tijd had overleefd.
Het archief van de vereniging is van 1 november 1756 af ~
op een hiaat tussen de jaren 1838 en 1858na - nog aanwezig.
De belangrijkste bescheiden zijn de kasboeken. Verder is er
een register van vrouwelijke Ieden, een notulenboek stammen
de uit 190'1, diverse klad-kasboekjes en contributie-reqisters
uit de 20e eeuw en wat dies meer zij. Nadat het archief enkele
jaren onder berusting van schrijver dezes is geweest, is het
onlangs ,veilig opgenomen in het gastvrije Frans Walkate
archie].
Dit zijn echter niet de enige archivalia, die betrekking hebben
op de Timmermansbus. Ook in het Gemeente-Archief van
Kampen zijn gegevens over de vereniging aanwezig.
Even v66r de Eerste Wereldoorlog heeft E. M. A. Timmer
een uitgebreid archief-onderzoek in de openbare archieven in
Nederland verricht naar de knechtsbussen en de ermee ver
wante knechtsgilden. Dit onderzoek resulteerde in zijn aca
demisch proefschrift: "Knechtsgilden en Knechtsbussen in Ne
derland. Arbeidersverzekering in vroeger tijden", (Haarlem
1913). Door de vriendelijke bemiddeling van de heer Drs. C.
N. Fehrmann, beheerder van het Frans Walkate~Archief ont
ving schrijver dezes de dissertatie. Hiervoor en voor de verder
door de heer Fehrmann verleende steun en hulp mijn dank.
In het proefschrift zijn 13 bladzijden gewijd aan de knechts-
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bussen in Kampen. Van de verstrekte gegevens is hierna meer
malen een gepast gebruik gemaakt. Ter bevordering der over
zichtelijkheid zijn deze aanhalinqen in de tekst verwerkt.
Het archief~onderzoek van de heer Timmer geeft een voor
stelling van de knechtsbussen van buiten-af. Bet vereniqinqs
archief echter schenkt een beeld van de Timmermansbus van
binnen-uit. Het is interessant om de schone theorie te verge~
lijken met de praktijk-van-alledaq. De dissertatie beschrijft
de buss en tot ongeveer 1795, waarschijnlijk omdat toen de be
moeienissen van de stedelijke overheden met de buss en ophiel
den; het verenigingsarchief strekt zich ook uit over de tijd na
de Omwenteling. Verder verschaft het verenigingsarchief ons
meermalen gegevens, die niet in een openbaar archief kunnen
voorkomen, omdat ze interne aangelegenheden betreffen.
Het vorenstaande moge een rechtvaardiging zijn voor dit ar~
tikel, evenals het feit, dat over knechtsbussen en knechts
gilden weinig is gepubliceerd, hoewel ze voor een groot ge~
deelte van de arbeidende bevolking de enige sociale zekerheid
hebben betekend gedurende vele, vele decennia, eigenlijk ge~
durende enkele eeuwen.
Laten wij echter eerst de Timmermansbus bij U introduceren.
Het oudst bekende reglement van deze bus, toen nog Timmer
mansknegtenbusse genoemd, dateert uit 1734 1 (E. M. Tim
mer, a.w. bIz. 145). Volgens de statuten van 1901 begonnen
de toenmalige timmermansgezellen op 30 oktober 1734 met
de werkzaamheden betreffende de bus.
Het doel van de vereniging was - blijkens vorenbedoelde
statuten - aan de leden ingeval van ziekte of overlijden een
geldelijke uitkering te doen.
Bij overlijden werd de uitkering gedaan aan de weduwe of
weduwnaar of, als deze er niet was, aan de naaste erfgenaam
van het lid.
Dit stelsel van onderlinge hulp ingeval van ziekte en ovez
lijden stamt al uit de gildentijd.
Daarom eerst iets over de gilden (die we ter onderscheiding
soms bedrijfsgilden of bazengilden zullen noemen), daarna
over de knechtsgilden en knechtsbussen, een en ander voor
zover dit van belang is voor onze Timmermansknegtenbusse
en tenslotte over deze vereniging zelf.
1 Gildebrieven1621-1730, £01. 79.
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Eerste Deel.

Gilden, Knechtsgilden en Knechtsbussen.

Gilden in het algemeen, bedrijfs- of bazengilden.

Met de naam gilde werden veIe soorten organisaties aanqe
duid.
We zullende schuttersgilden. die thans plaatselijk nog bestaan,
en de gilden van zuiver godsdienstige aard, die in Kampen
Memorien of Broederschappen ..werden ge~oemd 2 buiten be
schouwinq laten en zullen ons oog slechts richten op de koop
mans- of ambachtsqilden, die in de He en 15e eeuw in vele
steden in de Noordelijke Nederlanden ontstonden.
Het waren verenigingen van personen, die eenzelfde ambacht
of nerinq uitoefenden of onderling verwante bedrijven veer
den. Ook waren wel bedrijven in een gilde samengebracht. die
slechts gemeen hadden het feit dat ieder afzonderlijk te klein
was om een gilde te vormen.
De gilden hadden een economisch. een religieus en een ont
spanning biedend karakter. Ze kenden ~ eerst niet, maar la
ter weI - een verplicht lidmaatschap.
Hun doeI was monopoliserinq van het bedriif, weerbaarma
king van de arbeidersstand.s aankweking van vakbekwaam
heid (gezellen- en meesterproef}, zorg voor deugdelijk werk,
dikwijls gepaard gaande met bevordering van andere consu
mentenbelangen als b.v. het scheppen van verkoopmoqelijk
heden of het regeIen van verkooptijden, voorts was hun doeI
verhoging van het godsdienstig en zedelijk gehalte van de
qildebroeders, verder het ondersteunen van behoeftige leden
en tenslotte het scheppen van gelegenheid voor en het orqani-
2 Zie over deze Memorien in Kampen b.v. J. Don: Kerkelijk leven te
Kampen in de Middeleeuwen. Kamper Alrnanak 1954-1955, blz. 228 e.v.
3 Bedaohr moot worden, dat aanvankelijk iedere beroepsqenoot via de
functie van leerjonqen en Ieerknecht 0.£ qezel meester of qildebroeder werd,
Voornamelijk am financiele redenen (verhooqde dntrcde- en poortersqelden}
maar oak in verband met vergroting der bedrijven, waardoor meer knech
ten nodiq waren, bleven in later tijden velen hun qchele leven als knecht
werkzaarn, Deze ontwikkelinq ontstond voornamelijk in de meer indus
tried gerichte bedrijven zeals weverijen, doch minder in de zuivere am
bachten als smederijen,
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seren van gezellige contact-bijeenkomsten (gilde~maaltijden,
.Jiet gilde drinken"}.
Voor de overheid was het van veel belang dat ze door mid
del van de gilden een groep onderdanen collectief kon be
reiken b.v. om hulp in te roepen ingeval van nood, voor wacht
diensten, voor ijshakken als het Sint Anna- of Rijnschippers
gilde te Kampen enz.
Gewoonlijk was voor ieder gilde een vaste plaats in de pro~
cessie ingeruimd.
In sommige plaatsen hadden de gilden een Yinger in de pap
bij het verkiezen van stadsbestuurders.
De meeste gilden hadden een eiqen altaar in gildehuis of kerk,
dat gewijd was' aan de naamheilige van het gilde.
De gehele regeling voor het gilde - [a, eigenlijk voor de
gehele bedrijfstak - was door de stedelijke overheid bindcnd
vastqeleqd in de gildebrief of gildekeur. .
Eij de invoering van het Protestantisme ging het qodsdienstiqe
karakter van de gilden verloren.
V oordien werden de inkornsten, bestaande uit contributie, in
tredegelden en boeten onder meer gebruikt voor godsdienstige
doeleinden als het lezen van missen voor gestor~eri qilde
breeders en voor het versieren van altaren. Na de Reformatie
werden de inkornsten nog - zij het in wat rnindere mate
besteed voor het aanrichten van gildemaaltijden maar voor
namelijk voor het steunen van de bus (beurs of bos) , waaruit
uitkeringen bij ziekte en overlijden of aan oude gildeleden
werden gedaan.
Eij overlijden van een qildebroeder gingen de andere leden
mee naar de begrafenis en v66r de Hervorminq mee naar de
lijkmis om met de nodiqe statie eer te bewijzen.
Eij vrijwel alle gilden werd het niet verschijnen op zo'n be
grafenis beboet, Als bewijs van aanwezigheid moest een kope
ren "gildepenning" worden afgegeven. Meestal werd deze
penning vooraf door de gildeknecht, die in dienst was van het
giIde, bij het aanzeggen van het sterfgeval rondqebracht en
nam hij ze voor de begrafenis weer in. Aanvankelijk stond
het bewijzen van de Iaatste eer op de voorgrond, waarbij de
lijkkist, gedekt met het zwarte gildekleed en soms voorzien
van zilveren schilden op de qildebaar door enkele andere gil~
debroeders naar kerk of kerkhof werd gedragen. Later hadden
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de gildemeesters meer het oog gevestigd op de te innen boeten
bij niet verschijnen, voor het spekken van de soms zeer be
rooide gildekas.
Wanneer familieleden een gildebegrafenis niet ddtig genoeg
achtten en buiten het gilde om de begrafenis verzorgden,
moesten ook zij boete betalen, waardoor de gederfde boeten
wegens het niet verschijnen van gildeleden werden gecompen~
seerd.
Door stedelijke overheden waren - behalve vorenbedoelde
gildekeuren - nog vaak andere gelijksoortige reglementen
uitgevaardigd voor corporaties van een door de overheid
vastgesteld aantal beediqde stadswerklieden. Dit waren meest
al sjouwerlui zoals kadeknechten, turfdragers, kraanknechten
enzovoorts. Ook deze genootschappen werden veelal gilden
genoemd.
Aangezien de gilden niet waren te verenigen met het beginsel
van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap werden ze bij de
Constitutie van 1798 opgeheven.
Nadat in 180'8 nogmaals gilden in gewijzigde vorm werden
erkend zijn deze vier jaar later weer opgeheven.
De gildebussen zijn wel blijven bestaan.
Behalve regels betreffende de bazen, meesters genoemd, be
vatten de gildekeuren dikwijls ook voorschriften betreffende
de kriechten die leerlinqen en gezellen werden genoemd. Er
was dikwijls voorgeschreven hoeveel Ieerlingen en/of gezellen
een meester te werk mocht stellen, de leertijd van een leerling,
de prod waaraan hij rnoest voldoen om gezel te worden. V er
der waren soms bepalingen opgenomen over de werktijd en de
daglonen, over arbeidsbemiddeling door de gilden, dit laatste
meestal door tussenkomst van de qildeknecht.
Verder was soms bepaald dat de knechten ingeval van ziekte
evenals de meesters een uitkering van het gilde zouden ge~
nieten. Ze moesten daarvoor verplicht bijdragen in de gilde~
bus. In deze gevallen was vaak een aparte ordonnantie vast
qesteld voor de bus. Meestal hadden de knechten dan minder
bestuursrechten dan de meesters genoteh. '

Knechtsgilden en Knechtsbussen.
Behalve in de bedrijfsgildel1, waar ze sonis _' tamelijk pas,",
sief - bij betrokken waren, hebberi een aantal ambachtsqe-
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zellen zich inhet verleden weI eens aktief verenigd in knechts
gilden.
Het voornaamste doel schijnt oorspronkelijk in hoofdzaak te
zijn geweest de zorg voor het zieleheil van de leden. Evenals
bij de bedrijfsgilden werd na de Hervorming het hoofddoel
gevormd door het ondersteunen van de leden ingeval van
ziekte en overlijden. Verder hebben de knechtsgiiden wel de
handhaving van de keuren op het bedrijf voorgestaan. Ze
kenden de aan de qilden-orqanisaties verbonden bedrijfs
dwang.
Men moet deze knechtsgilden niet zien als voorlopers van
onze vakbeweging. Ze blijken slechts zelden te zijn opgetreden
ter verdediging van de vakbelangen van hun leden teqenover
de bazen.
Na de Reformatie werd het oorspronkelijke doel der knechts
gilden - de zorg voor het zieleheil der leden - dus niet meer
gehandhaafd. Voor het nevendoel- het zorgen voor naleving
der gildekeuren - waren geen knechtsgilden ncdiq, de gilden
konden dit zelf weI af. Slechts -resteerde nog de zorg voor de
leden ingeval van ziekte, ouderdom of overlijden, dus aanqe
leqenheden, waarvoor bij de gilden veelal een aparte bus was
ingesteld.
Het was dan ook Ioqisch, dat in later tijd geen knechtsgilden.
maar knechtsbussen werden inqesteld. Indien in uitzonderinqs
gevallen eens andere taken moesten worden verricht, die niet
specifiek op ondersteuning van de leden waren gericht. wer
den deze bijzondere taken toch soms op de schouders van de
bestuurders der knechtsbussen gelegd.
In uitzonderingsgevallen requestreerden de bussen wel. eens
tot de stedelijke overheid omtrent bestaande of verrneende
onrechtvaardigheden of in verband met noden. In de laatste
gevallen waren de bussen meestal direct of indirect bij de no
den betrokken. In dergelijke gevallen traden de knechts dan
echter veelal gezamenlijk. maar niet uit naam van een orqani
satie op. ook al waren ze in een knechtsbus verenigd.
De magistraten waren huiverig voor een georganiseerd op
treden van een knechtsorqanisatie. dat verder ging dan het
verlenen van onderlinge ondersteuning vereiste. Zo verordon
neerden Schepenen en Raden van Kampen in 1666 (E. M. A.
Timmer. a.w. bIz. 146) dat voortaan getrouwde noch onqe-
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trouwde duffelmakersknechts een vergadering mochten be
leggen of daarop iets overeenkomen zonder toestemming van
Burgemeesteren. Ook het oprichteri van knechtsgilden werd
in veel plaatsen niet toeqestaan.
Lliteraard zullen de gezellen op de bijeenkomsten van hun
bus wel ee.l1s overleg hebben gepleegd over een tegenover
de bazen te volgen gedragslijn, maar dat zullen ze buiten deze
bijeenkomsten ook wei hebben gedaan. De afstand tussen
meesters en knechten was toen in de ambachten zo gering dat
eigenlijke arbeidsconflicten zelden ontstonden. Slechts in de
bedrijven,· die wij nu ills Industrieen zouden aanrnerken als
textiel-fabricaqe-bedrijven ontstond wel eens een ietwat roe
rige toestand.
Het aantal knechtsgilden is in de Noordelijke Nederlanden be
perkt gebleven. E. M. A. Timmer (a.w., bIz. 196) telt er ze
venti en; namelijk:

te Amsterdam: het Weversknechtsgilde,
te Delft: het Brouwersknechtsgilde,
te Deventer: het Metselaars- en Timmerliedenknechtsgilde,
te Gouda: het Brouwersknapengilde,
te Groningen: het Kleermakersknechtsgilde,

het Bakkersknechtengilde,
het Schoenmakersknechtengilde,
het Timmerlieden- en Metselaarsknechtengilde,
het Kistenmakersknechtsqilde,
het Genootschap der Knopenmakersknechten,
de W olkamrnersknechtensocieteit,
het Kuiparbeiders- en Leertouwersknechtsgilde,
de Geelqieters-, Koper- en Blikslaqersknechtensocieteit,
het gilde der Goud- en Zilversmedenknechten,

te Haarlem: het Zijden~Lint~Werkersknechtsgilde,
te Leiden: het Franchijnmakersknechtsgilde, (francijn is een

bepaald soort perkament),
te Middelburg: het Kleermakersknapengilde.

Opvallend is het grote aantal knechtsgilden in Groningen.
Van oudsher bestonden daar enkele van deze organisaties;
toen men in later jaren verenigingen voor onderling hulp
betoon oprichtte, werden deze traditiegetrouw als gilde aan-
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gemerkt, hoewel ze, wat hun doelstellinq betreft, wemiq of
niets verder gingen dan de elders bestaande knechtsbussen:: .
Kenden de knechtsqilden .een verplicht lidmaatschap, de
knechtsbussen waren soms onvrijwilliq, soms vrijwilliq. In
later jaren ging het onvrijwilliqe karakter verloren. Ook wer
den toen dikwijls niet-bedrijfsqenoten opqenornen. -Dit ge~
schiedde eensdeels ter vergroting van de. vereniging en dus
ter betere verdeling van het risico, maar anderzijds ook omdat
buitenstaanders het nuttige karakter van de bussen inzagen en
graag lid wilden worden.
Ook werden weI bussen opgerichtvan personen, dieop ander
gebied dan uit hoofde van het uitgeoefende bedrijf verbonden
waren, bijvoorbeeld doordat ze uit dezelfde vreemde ' streek
starnden. Ze heeft Haarlem gekend de Westfaalse Bos en de
Bos van Landsgenoten van Den Bosch (E. M. A. Tfrnmer,
a.w. bIz. 37).
Voor wat betreft leiding en toezicht op knechtsbussen en
knechtsgilden hadden - behalve de stedelijke overheden ~
ook de besturen van verwante bedrijfsgilden vaak een Yinger
in de pap. Later ging dit teniet, evenals het toezicht van over
heidswege; het eerste doordat de knechts niet erg voelden
voor toezicht door de bazen, het tweede door wijziging van
de rechtsinzichten in de taak van de overheid.
Zowe1 bij de knechtsgilden als de knechtsbussen bestond
vaak het gebruik een jaarlijkse "tering" te houden.
In tegenstelling tot de gang van zaken bij knechtsgilden werd
door de overheid het oprichten van knechtsbussen toegejuicht
of zelfs gestimuleerd. Men yond dat de arbeider, door lid te
zijn van een bus, spaarde voor minder goede tijden, waardoor
de openbare of kerkelijke armenzorg werd ontlast.
Ook de knechtsgilden werden in 1798 opgeheven, terwijl de
knechtsbussen .mochten blijven bestaan. E. M. A. Timmer
(a.w. bIz. 208) wist in 1913 nog slechts van het voortbestaan
van het zieken- en begrafenisfonds der werklieden in de lijn
banen te Oudewater. Hem was niet bekend dat de T'immer
mansbus te Kampen nog reilde en zeilde. WeI kende hij nog
het bestaan van enkele in de Franse tijd buiten bedrijfs-ver
band opgerichte bussen te Haarlem.
Het zou ons niet bevreemden als van de 70 .a 80 knechts
bussen, die in den lande hebben bestaan er nog een of meer
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zijn overgebIeven. Zo niet, dan kunnen we aannemen, dat
onze Timmermansbus het Iangst van allen haar Ieven heeft
gerekt.

Knechtsbussen te Kampen.

VoIgens E. M. A. Timmer (a.w., bIz. 144 e.v.) hebben in de
achttiende eeuw en eerder te Kampen zes knechtsbussen be
staan.
Het waren:

de Linnenweversknechtsbus,
de Bus der Gemene Knechten van de Draperie-nering (later
de Bus van de Ongetrouwde DuffelmakersgezelIen),
de Bus van de Getrouwde Drapeniersknechts,
de Trijpwerkersknechtsbus,
de Timmermansknechtenbus,
de Metselaarsknechtsbus.

De Kamper knechtsbussen hieven een intreegeId van dertig
stuivers en een vier-wekelijkse contributie van vier stuivers.
Het wekelijkse ziekengeId bedroeg dertig stuivers, behaIve bij
de Iinnenweversknechtsbus. Een buslid, dat in militaire dienst
ging (toen nog vrijwilIig) verloor zijn recht op ondersteuning.
De risico's waren zeker te groot.
Bij enkeIe Kamper knechtsbussen werd geen begrafenisgeld
uitgekeerd. WeI bewezen de Ieden aan een gestorvene de laat
ste eer. AIs regeI droegen de twaaIf naastaanwonende knechts,
terwijI de overigen alIemaaI of voor een bepaaId gedeeIte de
lijkstoet volgden.
Ouderdomsuitkering werd bij geen der bussen verleend.
Het aantaI bestuursIeden bedroeg doorgaans vier. Soms wer
den jaarlijks twee nieuwe bestuursIeden door de gezamenIijke
Ieden gekozen, bij andere bussen koos elk halfjaar het oude
bestuur zijn opvoIgers. Tegelijk met de bestuursverkiezing
werd de rekening afgeIegd aan de Iedenvergadering, uitqe
zonderd bij de trijpwerkersgezellen.

De oudste van het zestal is vermoedelijk de Linnenwevers
knechtsbus. E. M. A. Timmer (a.w.o bIz. 145 e.v.] vertelt dat
het initiatief tot oprichting van deze bus uitging van de giIde
meesteren van het Iinnenweversambacht. Op 23 oktober 16164
4 Resolutien1613-1623, fol. 73 vs.
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steIden zij in, met toestemming van Burgemeesteren, Schepe
nen en Raad van Kampen "eenige goede noodwendige ordre
tot behoef van hun zieke knechten, die zichzelf niet (konden )
redden". De zo gestichte knechtsbus was onvrijwillig. Ieder
qezel moest maandelijks een stuiver geven, ook zij die van
buiten kwamen. De laatsten dienden bovendien eerst twee
stuivers in de bus te storten, voordat hun werd to egesta an
in Kampen te werken. Iemand die onwillig was om te betalen
werd de arbeid verboden. Twee bekwame gezeIIen, een bur
gerzoon en een vreemde, die door het linnenweversgilde zou
den worden verkozen, zouden maandelijks het geld incasse
ren. Zij kregen voor hun moeite een gulden per jaar.
Bij de Linnenweversknechtsbus bedroeg de wekelijkse uit
kering bij ziekte een carolusgulden.
Van een knecht, die was gesteund, verwachtte men blijkbaar
dat hij het ontvangene zou terugbetalen. Dit was overigens
bij meer bussen in het land het gevaI. Men zal dit wel moe
ten opmaken uit de bepaling dat van een overledene - die
immers de uitgekeerde bedragen niet kon teruggeven - de
kleren en verdere nalatenschap aan het gilde ten behoeve
van de knechtsbus zou vervallen, tenzij een nabestaande voor
terugbetaling zou zorgen.
AI spoedig ging de linnenweversknechtsbus een meer zelf
standig bestaan leiden. Enige artikelen in 1633 5 op hun ver
zoek aan de knechts verleend, bepaalden o.a. dat de opzieners
der bus hun opvolgers zouden kiezen ten overstaan van de
ganse compagnie der gezeIIen. De bazen bernoeiden zich dus
teen niet meer met deze benoeming. Bij de oudste opziener
werd de bus bewaard.
Toch schijnt de bus nog in 16526 gestaan te hebben onder
het oppergezag van de gildemeesteren. Deze moesten zich na
melijk wanneer een geschil ontstond over een ongeIuk, dat
aan een knecht was overkomen, tot Burgemeesteren wenden.
Deze laatsten zouden beslissen over het verlenen van een
uitkering, na advies van een stadschirurgijn te hebben inqe
wonnen. Aan knechts, die zich moedwillig een ongeluk op de
hals hadden gehaald, mocht namelijk geen uitkering worden
verstrekt.

5 Apostillen1632-1639, fol. 14VS.

6 Apostfllcn1632-1639,£01.14 vs in margine.
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De Iinnenweversknechts waren gewoon ,;haar compagnie te
drinken".
Van deze bus wordt niets meer vernomen ria 1692 7 to en zij
tengevolge van de "ziekelijke tijd" in "confusie" was geraakt.
Ook het Linnenweversgilde, .waaruit de bus stamde, is reeds
lang ter ziele, voornamelijk ten gevolge van concurrentie uit
Duitsland, waaruit eerst garens maar later geweven· stoEfen
werden inqevoerd.f Als tastbare herinnering is echter in de
Groenestraat (no. 160) ncq het toegangspoortjevan het gilde~
huis, dat uit 1655 dateert, aanweziq.P Zie afbeelding.

Van de B1Jsvan de Gemene Knechten van de Draperie-nerinq
weten we het stichtingsjaar niet. De bus bestond al v66r 1642
(E. M. A. Timmer, a.w. blz. 144 e.v.}. In dat jaar verzochten
de gezamenlijke gezellen om, wanneer een van hen ziek werd,
hun ingelegde geld te mogen aanspreken, daar zij de gelden
van hun bus had den mceten gebruiken voor de aanschaEfing
van. een lakense pelle 1'0 (lijkkleed).
Ook deze bus stond onder het oppergezag van. de bazen en
wel van de gildemeesteren van de draperie. In 165211 werd
tussen dezen en de schaffers van de gemene knechten over
eengekomen dat de gildemeesteren de gildeknecht ter beschik
king van de schaEfers zouden stellen, wanneer aan een gezel
het werken moest worden verboden, omdat hij niet -- volgens
oud gebruik - bij een zieke breeder wilde waken. Tegelijk
werd vastqesteld, dat voortaan de schaEfers buiten hun ordon
nantie om, niets mochten doen zonder voorkennis en advies
van de gildemeesteren. Eeh sleutel van de knechtenbus zou
in bewaring blijven bij de gildemeestets, zoals ook tevoren
gebruik was.
In 1655 traden de getrouwde knechten uit de bus. Op 201maart
van dat jaar 12 werd op hun aanhouden en op verzoek van
gildemeesteren, zegelaars 13 en taxierers van de draperie-

7 Apostillen 1681-1693, fol, 182.
8 Zie H. J. Moerman: De Kamper Gilden na de opstand. Kamper Alma
nak 1961-1962, blz. 198.
9 Zie Mr. Joan H. P. Ennerna: Kampen, de aloude Hanzestad, Amster
dam 1946, .Heemschutserte deer 47, blz. 91.
10 Apostillen 1639~1646, fol. 58 vs.
11 Gil'derollen en Ordonnancien, fol. 319.
12 Register 1650-1700, Stad Campen, fol. 46.
13 De zegelaars moesten de duffels bezichtiqen en Ioden.
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nering een busorder gearresteerd voor de Bus van de Ge-
trouwde Drapeniersknechts. .
De ongehuwde knechts schijnen de bus te hebben voortgezet
als Bus van de Ongetrouwde Duffe!makersgezellen.

Deze Bus van de Onqetrouwde Duffelmakersqezellen schijnt
een rustiq bestaan te hebben geleid en weinig te hebben ge~
requestreerd. E. M. A. Timmer verrneldt althans weinig over
deze vereniging.
Misschien sarnen rottende hebben 'getrouwde en onqetrouw
de knechts zich blijkbaar wei eens onrustig gedragen. Ten
minste in 1666 14 verstonden Schepenen en Raden op request
van qildemeesteren van de draperie-nerinq dat voortaan
evenmin getrouwde als onqetrouwde knechts een vergadering
mochten beleqqen of daarop iets overcenkomen zonder toe
stemming van Burgemeesteren (E. M. A. Timmer, a.w.
bIz. 146). Het is echter ook moqelijk dat de ongetrouwde ge~
zellen maar zekerheidshalve over dezelfde kam zijn geschoren
als hun getrouwde colleqa's.
Deze bus was in 1779, doordat zij zoveel zieken had moeten
ondersteunen, niet bij machte om nog langer de wekelijkse
uitkeringen te doen, hoewel de maandelijkse contributie al op
acht stuivers was gebracht, terwijl de bus voor enige winkel
waren borg was gebleven en al achtenveertiq gulden had op
genomen bij de bazen. Van stadswege werd zij daarom met
honderd gulden tegen drie procent renteqesubsrdieerd. De in"
vordering van de rente zou tot nader order worden uitqe
ste!d.15 (E. M. A. Timmer, a.w. blz. 151).
AI in de 14e eeuw bestonden in Kampen Iakenfabrieken. Na
dat gedurende enkele eeuwen de wollenstoffenfabricaqe had
gebloeid nam deze later af en hierdoor verliep de Bus vari de
Ongetrouwde Duffelmakersgezellen na 1780nog meer. In 1788
telde ze geen leden meer. Jonge, ongehuwde knechten zullen
zich niet langer aangetrokken hebben gevoe!d tot de draperie
nering en werden waarschijnlijk ook niet meer aangeste!d. De
schaffers van de Bus der Getrouwde Drapeniersknechts ver
zochten daarop de verwante bus bij de hunne in .te lijven. Dit
werd door de magistraat toeqestaan.tf
14 Gtlderollen en Ordonnancien, fol. 320 vs.
15 Resolutie13 december1779,Resolutien1776-1783.
16 Resolutie7 februari 1788,Resolutien1783-1790.
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Het schamele kasgeld ging over naar de bus van de getrouwde
gezellen. Bepaald werd dat ongehuwde gezellen vrij waren
van het betalen van extra contributie na een sterfgeval en
verder van het drag en en begraven van overleden vrouwen
en kinderen van getrouwde knechts. Tenminste een ongehuwd
gezel moest schaffer zijn.

Zoals gezegd scheidde de Bus van de Getrouwde Drapeniers
knechts zich in 1655 af van die van de Gemene Knechten op
aanhouden van de getrouwde gezellen. Deze laatsten schijnen
een wat recalcitrant volkje te zijn geweest. De gildemeesters
van het draperie-amhacht kregen al het volqende jaar 17 on
genoegen met hen (E. M. A. Timmer, a.w., bIz. 147 e.v.}. De
schaffers van de bus weigerden n.1. een der sleutels van hun
bus over te geven aan de gildemeester, bij wie de bus in be
waring was gebracht. De andere gezellen wensten dat deze
gildemeester mede de rekening moest afleggen, wat hij niet
kon doen als de schaffers buiten hem om geld uit de bus kon
den nemen. De zaak kwam voor de magistraat. Gilderneeste
ren, schaffers en gezellen hadden elkaar inmiddels gevonden
en - hoewel de gildemeesters bij de oprichting der bus had
den verzocht dat een hunner een sleutel zou ontvangen -
verzochten zij nu, eendrachtig met schaffers en gemene
knechts, van het bewaren van de bus ontslagen te zijn en deze
te doen bergen ten huize van een van de knechts, wezende
"gequalificeerd, geervet en gegoedet",18 En zo besloten Sche
penen en Raden dan maar.
In 1672 (het Rampjaar met oorlog tegen Frankrijk, Engeland,
Munster en Keulen) werd aan de getrouwde knechts tceqe
staan om met het oog op de "bekommerlijke tijden" hun bus
te delen, mits ieder, wanneer de nood voorbij was, weer een
daalder ZOU suppleren.tv Van dit laatste schijnt niets te zijn
gekomen. In 1679 althans was er geen bus, waarom de stads
regering nieuwe artikelen opstelde tot wederoprichting er
van.20 De gildemeesters van de draperie zouden desverzocht
hun gildeknecht ter beschikking van de bestuurders der
knechtsbus stellen.
17 Apostillen1651-1657, fol. 197vs.
18 Apostillcn1651-1657, fol. 197vs. in margine.
19 Register 1650--1700,Stad Campen, fol, 46 vs (Apostillen):
20 Gilderollenen Ordonnancien, fol. 371.
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De Bus van de Getrouwde Drapeniersknechts ging er in
171821 toe over om vijf catolusgulden voor een doodkist uit
te reiken, wanneer een lid of diens vrouw of een niet buiten
de bus hertrouwde weduwe van een lid was overleden. De bus
had het recht haar pelle te verhuren aan burgers en inwoners
buiten en binnen de stad, wat strijdig was met de belangen
van de aansprekers, die gedaan wisten te krijgen dat deze
verhuur werd verboden. Aan de knechts, die zich beriepen
op een "solemnelen brief" van de stadsregering, waarin hun
indertijd dit recht was verleend, werd evenwel in 17282.2 de
handhaving van dit oude gebruik toegestaan.
Zoals vermeld werd de Bus van de Ongetrouwde Duffel
makersgezellen in 1788 in de bus van de gehuwde gezellen
opgenomen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de enig overgebleven
bus na betrekkelijk korte tijd, tengevolge van de achteruitgang
in de wollen stoffenindustrie ter ziele ging.

De Trijpwerkersknechtenbus vond een reden van bestaan
door de vestiging, in het eind van de 16e eeuw te Kampen
van veel uitgeweken Vlamingen als trijpfabrikanten, welke in
dustrie zich uitbreidde.
Op 26 april 1717.23 keurden Schepenen en Raden een door
de trijpweversknechten ontworpen ordonnantie goed. In te
genstelling tot de Linnenweversknechtenbus en de Bus der
Gemene Knechten van de Draperie-nermq (waaruit later twee
bussen ontstonden) is de Trijpwerkersknechtenbus dus niet
door het verwante bazengilde in het leven geroepen. Van enig
gezag der bazen ten opzichte van dezebus is niet anders sprake
dan in 179324 (E. M. A. Timmer, a.w. bIz. 148). Klaarblijkc
lijk verkeerden toen de financien van de bus door nalatigheid
van de schaffers in een toestand van verwarring. Om verdere
"confusie" te voorkomen moest het bestuur aIle achterstallige
contributies binnen een half jaar ophalen, terwijl de rekening
zou worden afgelegd ten overstaan van drie trijpwerkers
bazen. Gewoonlijk werd de rekening slechts gedaan aan oude
en nieuwe bestuursleden, wat het ontstaan van een achter

21 Gilderollenen Ordonnancien, fo1.376 VS.

22 Gilderollen en Ordonnancien, fol. 377.
23 Gilderollen en Ordonnancien, fol, 270.
24 Gilderollen en Ordonnancien, fol. 290.
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zijnde administratie in de hand zal hebben gewerkt.
De trijpwerkersknechtenbus was onvrijwillig. Opmerke1ijk
was dat ook leerlingen konden toetreden.
Ziekengeld ontvingen de trijpwerkersknechts eerst na zes
maanden lid te zijn geweest. In 1723.25 ging de bus er toe
over om.na overlijden van een lid zes gulden begrafenisgeld
uit te keren. Om die som bijeen te brengen gaf elke knecht
na een sterfgevaJ een stuiver.
Al in een ordonnantie van 1717 was bepaald, dat een trijp
werkersgeze1, die tot een ander beroep overging, lid van de(
bus kon blijven. Misschien omdat men in de trijpweverij werk
krachten tekort kwarn, stelden in 172626 Schepenen en Ra~
den vast op request van hoofdlieden en schaffers van het trijp
werk, dat een trijpwerkersknecht, die ging werken voor een
koopman, die tot een andere gilde.behoorde, niet uit de bus
zou trekken. Veel heeft deze bepalinq.blijkbaar niet geholpen,
ook anderen dan trijpwerkersknechts waren en werden lid,
waarschijnlijk niet het gezondste deel van de bevolking. Daar
om werd in 1793 27 voorgeschreven, dat voortaan geen leden
buiten trijpwerkersknechts mochten worden aangenomen, dan
deqenen, die gezond en sterk van lichaam en onder de 40 jaar
oud waren.
Al eerder, in 176228 was bepaald, dat leden, die zich ten on
rechte hadden ziek gemeld of zich niet als hersteld hadden
opgegeven en dus op oneerlijke manier een uitkering hadden
genoten een jaar en zes weken van ziektegeld verstoken zou
den blijven, maar wel contributie moesten betalen.
De bus was achteruit blijven gaan en in 1777 29 had men moe
ten besluiten, dat een zieke niet langer dan een jaar en zes we
ken uitkering zou ontvangen. Dit hielp evenmin als het hef
fen van de dubbe1e contributie. In 1778 30 moesten hoofd
lieden met toestemming van de magistraat en onder garantie
Van de stad tweehonderd carolusgulden teqen drie procent
rente Ienen. Ook dit hielp onvoldoende. In 177931 moest de

25 Gilderollenen Ondormancien,fol. 275 VS.

26 Gllderoilen en Ordonnancien, fol. 278.
27 Gllderollen en Ordonnanclen, fol. 290.
28 Gilderollen en Ordonnancien, fa!' 285.
29 Gilderollen en Ordonnancien, Iol. 287.
30 Resolutic 14 september 1778.Resolutien 1776--1783.
31 Resolutie 28 september 1779.Resolunen 1776--1783.
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bus door de stad met honderd gulde11 teqen drie procent ge~
subsidieerd worden en later nog meermalen, terwijl de in
vordering der renten steeds voorlopig werd uitgeste1d. Nog in
1795 werd door de stad vijftig gulden subsidie verleend.32
Hij de trijpwerkersknechtsbus treffen we een geval aan, waar
bij de schaffers op de duur ook officieel moesten optreden om
belangen van de gezellen van andere aard dan het verlenen
van ondersteuning te behartigen. Uit het statuut van 173633
op de trijpweverij blijkt dat de knechten "ook in haer eigen
huis" werkten; als ze van baas veranderden, moesten ze het
getouw aan de vorige patroon teruggeven. Behalve het ma
ken van nieuw werk verrichten ze blijkbaar ook onderhouds
werk. Omdat hierover nog weI eens onenigheid tussen baas
en knecht blijkt te zijn ontstaan werd in 175234 in het .reqle
ment op het trijpwerk het volgende bepaald (wij citeren E.
M. A Timmer, a.w. blz. 152 e.v.): "AIs een baas een knecht
werk opgeett, dat verrot, verwaarloosd of door de mot zoo
gebeten is, dat er een knecht geen brood aan ziet te verdienen,
dan moet de knecht bij het opboomen van hetze1ve zulks den
baas vertoonen en verzoeken hem daarin in redelijkheid teqe
moet te komen: .wi] de baas dit niet, dan mag de knecht daar
over de uitspraak van keurmeesters vragen, die met assumtie
van een hoofdman van de schaffers der knechts zullen oor
deelen, hoeveel meer dan het gewone loon de knecht daaraan
verdienen mag. Wanneer de baas staande houdt, dat het werk
van den knecht niet goed is, dan zullen de keurmeesters en
hoofdman beoordelen, hoeveel schade is toegebracht en; in
dien de knecht onwillig is die te vergoeden den laatste beboe-
ten met ten hoogste een goudgulden." .
Nog hetzelfde jaar 35 kregen keurmeesters en schaffers on
enigheid over de vraag of de keurmeesters ook verplicht wa
ren in gevallen, waarop deze artikelen geen betrekking had
den, de medewerking van een hoofdrnan del,' schaffers in te
roepen. Laatstgenoemden wilden zich doen gelden, maar wer-
den door de stadsregering in het ongelijk gesteld. ..

32 Zie H. J. Moerman: De Kamper Gilden na de opstand, a.w., blz. 198.
33 Zie H. J. Moerman: De Kamper Gilden na de opstand, a.w. blz. 196.
34 Zie: Btjlaqe van het extract uit het Boek van Resolutien van Campen,
18 september 1752, Grlderollen en Ordonnancien, fol, 252.
35 Extract uir het Boek van Resolutien van Campen, 18 september 1752,
Gilderollenen Ordonnanciea, fol. 252.
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Het oudst bekende regiement van de Timmermansbus daq
tekent uit 173436 (E. M. A. Timmer, a.w. blz. 145). Over
deze bus zal het tweede deel van dit artikel handelen.

Het reqlement op de Metselaarsknechtsbus - de jongste van
de Kamper knechtenbussen - dateert van 177837 (E. M. A.
Timmer, a.w. blz. 145). De hazen hadden vooraf verklaard
geen bezwaren te hebben tegen de artikelen, die op hen be
trekking hadden. Zo was bepaald, dat de meesters geen
knechts van buiten te werk mochten steIlen, zolang niet alle
busleden arbeid hadden.
Nadat zij acht dagen in Kampen hadden gewerkt, moesten
aIle metselaarsgezellen aan hun geldelijke verplichtingen te
genover de bus voldoen, ook militairen. Daarteqenover be
hoorden de bazen aan militairen of van buiten komende
knechts hetzelfde loon te geven als aan de Kamper gezellen.
Wanneer metselaars knechts in dienst namen, die hun intree
geld aan de bus niet hadden betaald, dan werd dit van hen
zel£ ingevorderd. De metselaarsknechtsbus was dus onvrij
willig. Bij wanbetaling werd bode opgelegd. De contributie
werd door een of meer bestuursleden opgehaald.
Ieder jaar traden twee van de vier bestuursleden af, waarvoor
door de gezamenlijke leden nieuwe werden benoemd.
De bus verleende een begrafenisuitkering van tien gulden en
bovendien twaalf stuivers ter tegemoetkoming in de kosten
van kannen en glazen voor de dragers.
Ieder jaar werd "jaar~ of bedelbier" gehouden, dat in 1791 38

om de kosten werd afgeschaft. Op deze bijeenkomsten kwa
men ook de vrouwen, die hun kinderen meebrachten. Dit laat
ste werd ook in 1791 verboden, behalve ten opzichte van zui
gelingen. Blijkbaar is dus na 1791 wel "bedelbier" gehouden,
maar niet op kosten van de bus.
Evenals de trijpwerkersknechtsbus en de Bus van de Onqe
trouwde Duffelmakersgezellen moest in 1779 de rnetselaars
knechtsbus hulp aan het stadsbestuur vragen. Ze kreeg te leen
honderd gulden tegen drie procent, terwijl ook de invordering
van deze rente tot nader order niet zou plaatsvinden.39 In

36 G]ldebrieven 1621-1730, fol. 79.
37 GiJderallen en Ordonnancien. fo1.413.
38 Gilderollen en Ordonnanclen, fol. 424.
39 Resolutie 13 december 1779,Resolutien 1776-1783.
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1782 werd de schuld afgelost.
De toestand verbeterde snel. In 1788 had de bus driehonderd
gulden in kas, die aan de stad werden uitgeleend tegen
2Y;; procent rente.w Bet volgende jaar nam de stad nog eens
honderd gulden op dezelfde manier over. In 1794 en 1795 zijn
telkens honderd gulden door de bus teruggevorderd.
Omdat in de loop van de tijd ook veel niet-rnetselaarsknechts
lid van de bus waren geworden, werd in 1791 41 bepaald dat
bij de [aarlijkse verkiezinq een metselaarsknecht en een van
de andere leden tot schaffer moest worden verkozen. Echter
kon alleen een metselaarsknecht als hoofd- of ouderman op~
treden. Gelijktijdig werd het begrafenisgeld voor een man op
vijftien gulden gebracht. Ook in 1794 zijn de begrafenisuitke~
ringen verhoogd.42
Zoals men gezien heeft werd in het eind van de 18e eeuw
door de Kamper bevolking het nut van de onderlinge ziekte
en begrafenisfondsen sterk beseft. Ook de vakbonden gingen
in later jaren over tot het stichten van dergelijke fondsen. Zo
werd in 1891 door het Nederlands Werkliedenverbond "Pa~
trimonium" gesticht "Patrimonium's Onderling Beqrafenis
fonds" gevestigd te Kampen. Het doel van dit fonds was het
verzekeren van een geldelijke uitkering aan zijn leden en deel
nemers ter voorziening in de begrafeniskosten. De leden moes
ten tevens lid zijn van de afdeling Kampen van Patrimonium;
de deelnemers, mannen of vrouwen, behoefden geen lid te zijn
van dit werkliedenverbond. Bet fonds heeft tot zeker enkele
jaren voor de laatste wereldoorlog bestaan.

Tweede Deel

De Timmermansknechtenbus te Kampen

Een bus vol mensen.

Zoals gezegd moeten oorspronkelijk slechts timmerrnans
knechts- of gezellen lid van de bus zijn geweest.
Maar al uiterlijk enkele tientallen jaren na de oprichting tra
den ook bazen toe tot de bus. Zo betaalde op 23 juni 1770

40 Resolutie 5 mei 1788, Resolutien 1783~ 1799.
41 Gilderollenen Ordonnancien,fol. 424 VS.

42 Gilderollenen Ordonnancien,fol. 426.
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Johannes Figge f 1.10.0' 43 aan intreegeld. Deze Figge wordt
meerdere .malen als "baas Figge" in de registers vermeld.
Volqens een in het verenigingsarchief aanwezige mededeling
van de vroegere hoofdopzichter van gemeentewerken, de heer
A. J. Reijers woonde deze Figge aan de Oudestraat hoek Kol
denhovensteeg (noordzijde) en had hij zijn werkplaats ach
ter dit huis aan de Voorstraat. Kennelijk is Figge niet lang
lid geweest, want in 1784, wanneer voor het eerst een gespeci~
ficeerde ohtvangst van de contributie van ieder lid wordt ver
strekt, wordt de naam Figge niet vermeld...
Een ander voorbeeld: Johannes van Deursen betaalde op
24 mei 1794 voor eigen intreege1d f 1.10.0' en voor zijn vrouw
f 0'.10.0.Hij was nog maar korte tijd lid toen hij ziek werd.
Op 1 oktober, 8 oktober en 15 oktober 1794 werd hem de we
kelijkse daalder ziekteqeld toegekend. We weten dat Van
Deursen timmermansbaas was. In 1824 werd hem het ver
bouwen van het Burger Weeshuis aan de Burgwal na aanbe
steding gegund voor de som van f 2729.-.-.44 Hij was in
1838 nog lid, maar in 1858 komt zijn naam niet meer voor.
Wegens het ontbrekan van het kasboek over de periode
1838-1858 valt niet na te gaan wanneer zijn lidmaatschap
eindigde.
Tot de reorganisatie van 1901 blijkt niets van leeftijdsgrenzen,
ook niet ten opzichte van anderen dan timmermansgezellen.
In dat jaar werd echter bepaald, dat men, om als lid der ver
eniging te kunnen worden toegelaten tussen 18 en 40' jaar oud
moest zijn en zo nodig medisch zou worden onderzocht. In
buitengewone gevallen konden personen tussen 40 en 50 jaar
als lid worden aanqenomen tegen verhoogde contributie.
Naar onze huidige maatstaven zijn deze leeftijden vrij laag,
maar omtrent de eeuwwisseling was de gemiddelde levens
duur aanmerkelijk korter dan thans. De gestelde Ieeftijdsqren
zen zijn tot de opheffing van 1962 blijven bestaan.
Ingaande 2 december 1786 konden ook de vrouwen van de
leden toetreden, in 1870' treden een aantal weduwen toe tot de

43 Tot het boekjaar 1828/1829 worden in de kasboeken de bedraqen ver
meld in guldens, stuivers en penninqen, waarbij de gulden berekend werd
op 20 stuivers en de stuiver op 16 penningen.
44 Zie: J. H. Kok: lets over het ontstaan en de qeschiedenis van het Bur
ger Weeshuis te Kampen 1626-1926. Kampen 1926 (niet in de handel).
bIz. 44.
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bus, en in' april 19Q11werd het mogelijk 001<. kinderen van de
leden te verzekeren. Zowel voor vrouwen, weduwen als kin
deren: werd slechts een uitkerinq gedaan ingeval van over
lijden.
Bij intrede van een man moest - evenals bij de andere Kam
per knechtsbussen - J 1.10.0' worden betaald, bij intrede van
een vrouw of een weduwe was f 0.10'.01verschuldigd. Deze
intreegelden zijn na 1876 afgeschaft. Deze bedragen werden
- ook ingeval van royement of uittreden - niet teruqbe
taald.
Voor de knethten was de bus onvrijwillig. De meesters moch
ten geen knechts van buiten aanstellen, zolang niet alle bus
leden werk hadden. Ze moesten zich tot de oldermans van
de bus wenden, die hun terstond de gezellen moesten ver
schaffen of toestemming geven vreemdelinqenin dienst te ne
men. AIle knechten moesten als ze acht daqen in de stad had
den gewerkt hun geldelijke verplichtingen tegenover de bus
voldoen, ook militairen. Daartegenover behoorden de bazen
aan soldaten en aan vreemde knechten hetzelfde loon te be
talen als aan inwoners van Kampen;' Als een baas knechtenin
dienst nam, die' hun in:treegeld niet hadden betaald aan de
bus werd dit van henzelf ingevorderd 45 (zie E. M. A. Tim
mer, a.w. blz. 148 e.v.)'.
Deze" regeling is gelijk aan die in de - later vastqestelde -
ordonnantie voor de Metselaarsknechtsbus. Laatstgenoemde
ordonnantie is ook op andere punten qemspireerd door' die
van de Timmermansknechtenbus.
Uiteraard vindt de verplichtinq tot contribuering zijn weerslag
in de kasboeken van de vereniging. Zo zijn intreegelden ont
vangen op 22 oktober 1763 "van een beeltsnijder vail Zwoll"
en op 20' oktober 1764 "van twee knegten buyten de stat".
De verplichtiriq tot betaling door de baas blijkt uit een post
van 16 juni 1774 "Van baas van Inweegen van twee knegten
f 3.-.-". Bij wijze van uitzondering is voor een dezer knech
ten het intreegeld terugbetaald op 27 februari 1775 "Aan baas
van Nimweegen f 1.10.0".
Dikwijls werd echter in deze gevallen van verplichte mee-be
taling geen intreege1d ingevorderd, namelijk van slechts korte
tijd in Kampen verblijvende, rondtrekkende gezellen. Zo zien
45 Gilderollenen Ordonnancien,fo!' 48 VS.
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we in 1785/1786 na "van 3 elburgers van hannes figge" ver
meld bedragen van 3, 2 en 2 stuivers voor evenzoveel weken
contributie. Meermalen worden bedragen aan contributie ver
meld van" een soldaat", van "Dirk de Soldaat" of van "Man~
nes de Zoldaat". Blijkbaar werd door de beroepssoldaten nog
al eens timmerwerk verricht. In 1793/1794 betaalden "Twe
Vreemde Knegten de Namen onbe" (kend) samen een gulden
en betaalde "Jan van de Kalkovent" acht stuivers. Maar ge~
noeg van deze voorbeelden, we gaan een ander facet van het
verplichte lidmaatschap belichten.
In 1759 werd betaald "voor de dienter van 't siteren van de
wet" vier stuivers en in 1785 "voor een knegt het verbieden
van het werk" twee stuivers. Ook in andere jaren worden
meerdere keren bedragen geboekt voor "sitasie", "stasie",
"setasie" enz. Met "het siteren van de wet" en "sitasies" is
kennelijk bedoeld het aanzeggen van de geldende regels op
grond van de ordonnantie voor de Timmermansknechtenbus.
Behalve door de .xlienter" geschiedden deze "sitasies" ook
wel door tussenkomst van de bestuursleden, maar blijkbaar
.niet door een gildeknecht.
Dat soms vrij fors werd opgetreden blijkt uit boekingen van
30 maart 1787, toen Rijnier van Schoten voor intreegeld een
daalder en gelijktijdig voor achterstand een gulden en wegens
boete vier stuivers betaalde. Dit is dus een der weinige boetes
die wegens achterstand is opgelegd. Over het resterende qe
deelte van het boekjaar heeft hij de contributie volledig be
taald. Later is Van Schoten een trouw lid geweest en is zelfs
enkele keren opgetreden als bestuurslid.
Meermalen worden bedragen wegens boete, zoals ook Van
Schoten betaalde, verantwoord. Aangezien nadere omschrij
vingen ontbreken, zeggen deze posten ons weinig. Ze kunnen
ook betrekking hebben op andere overtredinqen van de "wet"
van de bus.
De "sitasies" komen na 18november 1833niet meer voor. We
kunnen aannemen dat toen de beide eerste delen van de leuze
Vrjjheid, Gelijkheid, Broederschap alsnog ingang vonden in
het tirnmermansknechten-wereldje te Kampen en dat de bus
niet langer onvrijwillig was.
De contributie ofwel .Jiet maandgeld" bedroeg - evenals
voor de andere Kamper knechtsbussen - vier stuivers voor
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een peri ode van vier weken. Wanneer de kas erg berooid
was, zoals tussen 1778 en 1783 en in 1793 werd zes stuivers
voor een tijdvak van vier weken gevraagd. Als de kaspositie
gunstig was, is het daarentegen meermalen voorgekomen dat
geen contributie werd geind. Hiervoor werden speciaal de
wintermaanden uitgekozen, wanneer de bouwaktiviteiten stil
lag en en de inkomsten stokten. In financieel gunstiger tijden
werd trouwens nog een andere manier gevonden om de kas
lichter te maken, namelijk door de in het eerste deel besproken
gelduitdeling onder de leden, gewoonlijk aan het eind van een
boekjaar. Bijna twee eeuwen lang is de wekelijkse contributie
gehandhaafd op een stuiver per week, maar in 190'2 kwam ze
op zes cent en in 1919 op zeven cent.
In de wintertijd waren de leden dikwijls contributie achter
stalliq, wat in voorjaar en zomer weer werd ingelopen. Vol
gens E. M. A. Timmer, a.w. blz. 149 verbeurden wanbetalen
de led en vier stuivers ten behoeve van de bus. Boeten in ver
band met contributie-achterstand zijn echter zelden geboekt en
dus blijkbaar niet of weinig opgelegd. Het zou trouwens wei
nig zin hebben gehad, want de mensen konden doodeenvoudig
niet betalen. Wel werd ingeval van ernstige wanbetaling een
lid geroyeerd.
In de kasboeken zijn geen afzonderlijke bedragen verantwoord
voor de contributies die door vrouwen van Ieden werden be
taald. Ze werden bij het .mraandqeld" van de mannen ge~
boekt. Hierdoor is het moeilijk het "vrouwengeld" precies te
bepalen. Bet wisselt trouwens van jaar tot jaar en beweegt
zich tussen 2 stuivers en 18 stuivers per jaar.
Gedurende zeer lange tijd blijkt een weduwe na het overlijden
van haar man geen contributie te hebben doorbetaald. Het
recht op uitkering bij haar overlijden verviel trouwens. In 1817
werd voor het eerst een uitkering verstrekt in verband met het
overlijden van de weduwe van een vroeger lid. In het boekjaar
1868/1869 worden voor het eerst contributies .xmtvanqen
van de W'eeduwen". Het volgende boekjaar betalen de we
duwen eerst intreegeld. Ingaande 190'1 was voor man en
vrouw sam en een contributie verschuldigd van 7 cent (na
1902 van 8 cent) per week en voor een weduwe 2Yz cent. In
1919werden deze bedragen gesteld op 10 en 4 cent. Voor kin
deren van leden bedroeg de contributie van 1901 af 1 cent

239



respectievelijk I,Yz cent naar gelang van de leeftijd (van 4 tot
13 jaar of van 13 tot 18 jaar). De verhoogde bijdrage voor
leden, die bij hun intrede tussen 401en 50 jaar oud waren be
droeg van 190.1tot 1919 zeven cent voor een man en een dub
beltje voor man en vrouw samen: na 1919 werd dit 8 en
12 cent. Thans doet dit centen-qekruimel enigszins lachwek
kend aan, maar twee eeuwen geleden vertegenwoordigde een
stuiver een flinke waarde. Een almanak (niet die waarin U
thans leest ] kostte toen een stuiver, een kan brandewijn een
gulden, een glas I:Yz stuiver.
In de statuten van 1901 eri latere jaren was bepaald, dat een
lid dat 12 weken verzuimd had de contributie te voldoen van
zijn lidmaatschap vervallen was en op niets meer enige aan
spraak had. Overigens kon men ook als lid bedankt worden
door daden welke openlijk in strijd waren met de statuten.
Blijkens het oudst aanwezige register bedroeg het aantal leden
in november 1756 negenentwintig personen. Bet vertoonde in
het begin slechts een geringe stijging en bleef zich vrijwel
constant bewegen tussen 3D en 40 man. Eerst in 1764 kwam
het aantal leden boven de 40. Het vermelden van het aantal
mannelijke leden per jaar zou ons te ver voeren. We zullen
een greep doen naar aanleiding van het betaalde ..maand
geld":
1756:
1775:
1800:
1825:
1838:

29
± 60
± 65
±115
± 115

1858:
1875:
1900:
1925:
1950:

±100
± 60
± 25
± 55
70 mannen, vrouwen en
kinderen

Exacte cijfers kunnen niet worden verstrekt: 1e wegens
het jaarlijkse verloop, 2e omdat zieke leden geen contributie
betaalden en 3e omdat er geen eigenlijke ledenadministratie
bewaard is gebleven.
Op 2 december 1786 traden 35 vrouwen toe tot de bus. Vol
gende aantallen zijn nog bekend:
1850: ± 120 1898: 39
1877: 58 1925: 24
Het blijkt dat het ledenaantal tot het midden van de vorige
eeuw (dus gedurende de tijd, waarin: een verplicht lidmaat
schap bestond) regelmatig is gestegen, doch minder dan de
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bevolkingsaanwas bedroeg,46 maar dat het ledenaantal na
omstreeks 1850 steeds is gedaald.
Evenals bij de gilden gebruikelijk was, werd aan ieder lid
een koperen penning uitgereikt. Mogelijk zijn voor het eerst
penning en aangeschaft v66r 1756, uit welke tijd geen kasboe
ken aanwezig zijn. In 1762 werd eeri gulden uitgegeven voor
.xlucaten ", misschien zijn hiermee penningen bedoeld. Met ze
kerheid staat vast dat penninqen zijn aangeschaft op 15 juni
1776 en weI 34 exemplaren alsmede nog 32 stuks van "antoo~
ny voogelensang" (een lid). Dit aantal van 66 penningen is
iets hoger dan het aantal leden. Sindsdien is het .aantal pen
ningen door aanmaak steeds op peil gehouden.
In 1835 moesten de penningen om ons onbekende reden wor
den gewijzigd. Op 25 augustus van dat jaar werd "voor het
maken van 70 nieuwe en het verstempe1en van 37 ouden" uit
gegeven f 1,75. Vanaf het hiaat in de kasboeken tussen 1838
en 1858 zijn geen penningen meer aangeschaft. Gemiddeld
hebben de in de loop van de tijd aangeschafte penninqen
2 .a 3 stuiver per stuk gekost.
Aangezien volgens mr. J. W. Fredericks 47de gildepenningen
van onder meer Kampen verstoken waren van enige kunst
waarde, kunnen we aannemen dat ook de penningen van de
Timmersmansknegtenbusse zeer simpel van uitvoering zijn ge~
weest. Ons is geen penning van de bus bekend, maar mis
schien komt er nog eens een uit particulier bezit te voor
schijn.

Busbestuurders, geen chauffeurs maar schaffers.

Zoals van alle Kamper knechtsbussen werd het bestuur van de
Timmermansknegtenbusse gevormd door vier personen, schaf
fers genaamd. Ze werden door de gezamenlijke leden ge,
kozen. Iedere schaffer had twee jaar zitting, waarbij ieder jaar
twee personen aftraden. Men was blijkhaar niet weer terstond
herkiesbaar. Degenen, die voor het tweede jaar in functie wa
ren, werden oldermans genoemd, de beide anderen jonqer
mans.
46 Mr. J. Nanninqa Lliterdijk deelt in Kampen, Geschie.dkundig Overzicht
en Merkwaardiqheden. Kampen 1878, blz. 72. mede, dat het inwonertal van
Kampen van 6959 in het jaar 1809 steeq tot 16802 in 1876.
47 Mr. J. W. Frederiks: Penninqen, Amsterdam 1947, Heemschuiserie
dee! 52. blz. 112.
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Zo deden ieder jaar en weI eind oktober twee nieuwelingen
hun intrede in het bestuur. Zij controleerden de boeken en
namen de kas over. Als bewijs van dit kasovernemen teken
den ze een verklaring in het register van ontvangsten en uit
gaven. Uit een aantal van die verklaringen blijkt ook, dat
de jongermans bij keuze werden benoemd.
Zo werd op 27 oktober 1776 door de beide jongermans Jan
van Zon en Hendrik ten Hove de volgende verklaring ge~
tekend: "Wij ondergeschreeven Jan van Zon en henderik ten
hove als aankoomend gekoozen aan de Timmermanskneqten
busse voor Jongermans hebben bij goejer Reekening bevon
den en overgenoomen een somma van f 114.3.10."
Deze rekening moest aan de gezamenlijke vergadering van
leden worden afgelegd. De gezellen schijnen niet altijd zoveel
uitsluitse1te hebben gekregen als ze wensten (E. M. A. Tim~
mer, a.w. blz. 154). De stadsregering schreef daarom in
178248 voor, dat een der schaffers de rekening langzaam en
duidelijk moest voorlezen en dat daarna het boek minstens
twee uur lang open op de tafeI moest blijven liggen.
Het komt weI vaak voor dat na enkele jaren dezelfde persoon
opnieuw schaffer wordt. Zo is Hendrik Jan Moesbergen
schaffer geweest in de jaren 1756/1758, 1773/1775 en 1778/
17801 en Jurriaen Kelder in 1762/1764, 1770/1772 en 1774/
1776.
Tegen het einde van de 1ge eeuw komt er enige continuiteit
in het bestuur. Biivoorbeeld Jan van Galen wordt jongerman
in 1877, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 18901en 1892, en was
dus vrijweI constant schaffer gedurende 15 jaar. In die tijd
wisseIde het bestuurslidmaatschap steeds tussen 6 .a 7 per
sonen.
Al in het midden van de 18e eeuw, toen de vereniging dus
nog niet lang bestond, treden meermalen bazen op als schaf
fer, vermoedelijk op grond van hun meerdere ontwikkeling.
Voorts is het zeer waarschijnlijk dat bij de werkgevers een
zekere zin tot bevooqdinq van hun arbeiders en van de knech
tenbusse aanwezig was, hoeweI dit klaarblijkelijk niet ge~
schiedde vanuit de bazen-crqanisatie.
Soms werd een jongerman benoemd die niet kon schrijven en
de verklaring met een kruisje ondertekende. Het register van
48 Gflderollen en Ordonnancien, fol. 63 VS.
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ontvangsten en uitgaven werd bijgehouden door een schaffer,
die vaardig was met de pen. Verrnoedelijk was dit een der
oldermans, want ieder [aar komt een ander handschrift voor.
Llit niets blijkt, dat een der schaffers, bijvoorbeeld degene,
die de administratie voerde, als hoofdman was aangewezen.
Ook blijkt niets van speciale oneigenlijke taken van een der
gelijke hoofdman. Dit dus in tegenstelling tot de gang van za
ken bij de trijpwevers, waar een hoofdman van de knechten
busse aan het hoofd stond van de keurmeesters uit de bazen,
die het werk van de thuiswerkende knechten moesten keuren
en die uitspraak moesten doen ingeval van geschillen tussen
bazen en knechten over te verrichten werk en het daarvoor
vast te steIl en loon, waarover wij hiervoor schreven.
De schaffers haalden ieder bij een gedeelte van de leden de
contributie op. Ze hadden daarvoor elk de beschikking over
een geldzak. Op 14 oktober 1791 werd voor vier nieuwe geld~
zakken uitgegeven zes stuivers. Eenmaal in de vier weken
werd afgerekend met degene die de administratie voerde. De
boeken, de kas, de zilveren schilden (waarover later) en de
verdere eigendommen bevonden zich in een eikenhouten kist,
voorzien van drie of vier sloten, waarvan de sleutels bij ver
schillende schaffers berustten. Deze kist werd ook bus ge~
noemd. Volgens overlevering moest een schaffer, die bij het
afrekenen zijn sleutel vergat een rondje geven of boete be
talen. Dergelijke boeten zijn niet in de kas beland. Bet ge~
beurde herhaaldelijk dat een sleutel zoek raakte. We lezen
dan ook b.v. in 1774:

Den 29 Jannuary Een Nieuwe Sleytel
Dito 2 Klinknagels en een Knippe
Dito Een nieuwe driefveer en een Neep

f O. 6.0
..f O. 4.0
f 0.10.0

De kist was reeds aanwezig in 1756, toen "het slot" moest
worden gerepareerd. Uit het vorenstaande blijkt dat de kist
was voorzien van tenminste een vast kistslot, waarschijnlijk
aangevuld met hanqsloten.sv In 1792werd de kist "vermaakt",

49 Ecn derqelijke, rnooic, maar oudere geldkist uit de 16e eeuw wordt be
schreven en weergegeven op bIz. 38, afb. 16 in Vincent J. M. Eras: Over
sloten en sleutels, Amsterdam 1943, Heemschutserie deel 31. Die geldkist is
voorzien van open slotwerk en twee overslagen voor hanqslotsluitinqen,
compleet met hanqsloten en is verfraaid met siersmeedwerk.
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wat neerkwam op vollediqe vernieuwing. We lezen dan na
melijk op 10 november:

Tot het vermaken van de kiste aan hout en Eiiserwerk f 5. 1.8
Aan de Smit f 1.17.0
Voor het verven van de Kiste f 1.10.0

Het timmerwerk is zeker kosteloos door de schaEfers zelf
gedaan.
De kist werd ieder jaar overgebracht naar de woning van de
gene die de boeken bijhield. We vinden dan ook trouw, ge~
woonlijk aan het begin van ieder boekjaar, vermeld: voor het
overbrengen van de kist f 0.6.0. Na 1791ontving de schaffer,
die de kist thuis had een kleine vergoeding "voor huysvesting
van de kist". Omstreeks 1935 was de toenmalige eiken kist
in zo slechte toestand, dat de heer Reijers deze heeft vervan
gen door een exemplaar van Amerikaans grenenhout met een
vast kistslot. Deze kist is nog aanwezig.
Verder was er een klein kistje, waarschijnlijk een geldkistje,
want op 4 januari 1772werd uitgegeven: Voor het vermaaken
van het Slot in klijne Kistje f 0'.5.8.
De schaffers hadden recht op vergoeding voor verzuimde tijd
en van onkosten. Enkele posten waaruit dit blijkt zijn:

3 Mey 1758De beyde Jongermans elk een Schoft
7 January 1769Voor 2 man an de Gank
na de peerdeboer
an Verteeringe

f 0'.9.0

f 1. 0.0
f 1.15.0

Later ontvingen de schaffers "schafferloon". Dit is ingesteld
tussen de jaren 1838 en 1858 over welke periode geen kas
boek aanwezig is. De eerste post die we kunnen vinden is van
22 april 1858 en bedraagt f 8,40'. Dergelijke boekingen komen
dan ieder jaar voor met wisselende bedragen. Hieruit blijkt
dat we het schafferloon mindel' als bezoldiging en meer als
onkostenvergoeding moeten beschouwen.
Bij de reorganisatie van 1 april 1901 werd veranderinq ge~
bracht in het samenstellen van het bestuur, op wens van de
patroons. In de statuten werd toen vastgelegd: "Bet beheer
is opgedragen aan een bestuur bestaande uit 4 leden door de
vereniging uit haar midden te kiezen en voor de eene helft
bestaande uit patroons en voor de andere helft uit werklieden.
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SPA

Spaarbankboekje Nutsspaarbank
van de Timmermansbus.

(zie biz. 245)'



Een qildeschildje.

(zie blz. 253)



Deze verkiezing geschiedt op de jaarlijksche algemeene ver
gadering. Elk jaar treedt een patroon en een werkman af: de
eerste maal wordt dit door het lot bepaald. De aftredenden
zijn terstond weder verkiesbaar. Het Bestuur regelt de werk
zaamheden onder ling".
Vanaf dat ogenblik had het bestuur een constante samen
stelling."
De bepaling, dat de helft van de bestuursleden patroons en de
andere helft werklieden moesten zijn, verviel in 1930.
De statuten van 1901 leren ons nog meer, zoals: "De voor
zitter leidt de vergaderingen, benoemt commissien en tekent
samen met de secretaris de uitgaande stukken. De secretaris
houdt de notulen der vergaderingen bij, voert correspondentie,
beheert het archief en maakt het jaarverslag. De geldelijke
zaken der vereniging worden door het gehele bestuur beheerd.
Niet meet dan hooq-nodiq kasgeld wordt geborgen in een
kist voorzien van drie sloten en waarvan de sleutels berusten
bij elk der bestuursleden een. Bet meerdere geld wordt in de
Nutsspaarbank belegd en het boekje hiervan moet steeds in
genoemde kist berusten. In een bestuursvergadedng wordt
een commissie van 3 leden benoemd voor het nazi en der reke
ning. Deze commissie brengt op de jaarvergadering verslag
uit. Het Bestuur vergadert 1 maal in de 4 weken tot regeling
der werkzaamheden."
Reeds in 1825 was een deel van het overtollige kasgeld bij
de Nutsspaarbank gedeponeerd blijkens een ontvangst wegens
interest. Deze spaarbank bestond toen vijf jaar. In het archie]
van de vereniging is nog een spaarbankboekje van de Nuts
spaarbank aanwezig, afgegeven op 5 november 1881. _We ge~
yen hierbij een afbeelding van het tite1blad.
Verder wordt in de statu ten onder meer bepaald, dat ingeval
van ontbinding der vereniging de aanwezige boeken in het
stedelijk archief worden geplaatst.
In 1901 werd door de algemene vergadering besloten dat aan
de secretaris een salads van f 30',- per jaar (het volgende
jaar in verband met de slechte kaspositie op verzoek van
hemze1f verminderd tot f 20',-) en aan de beide boden een
salaris van f 10',- per jaar zou worden uitgekeerd. In 190'5
werd besloten aan de voorzitter een salaris van f 5,- per jaar
toe te kennen.
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Gedurende de Tweede Wereldoorlog dook de vereniging
onder. De contributie-inninq en de ziekenqeld-uitkerinq werd
voortgezet, maar vergaderingen konden niet meer worden ge~
houden, zodat er moest worden afgeweken van de reqlernen
taire wijze van bestuursverkiezing. In september 1942 over
leed de secretaris, de heer Joh. de Haan en in april 1943 de
voorzitter, de heer W. Wachterveld. De beide overgebleven
bestuursleden, de heren F. Rook, penninqrneester, en N. C.
Meulenbroek, bode, hielden een vrije stemming bij brief onder
de leden, welke resulteerde in de benoeming van de heren
B. Bosch tot voorzitter en J. Selles tot se~retaris. Bij de liqui
datie in 1962 bestond het bestuur uit deze beide heren en de
heer F. Rook, penningmeester. De heer W. Notrot was ge~
salarieerd bode.

Zieken kunnen "trekken".

Een der doelstellingen van de veremgmg was het verstrek
ken van een geldelijke uitkering bij ziekte.
Deze uitkering bedroeg van 1734 tot 1901 een daalder per
week, behoudens in de perioden .van 8 februari 1813 tot
14 mei 1813 en van 13 november 1813 tot 2 september 1815,
toen slechts vijftien stuivers kon worden uitgekeerd. Hoewel
van de tijd tussen 1838 en 1858 de kasboeken ontbreken ne
men we aan dat ook in die tijdvakken de uitkering een gulden
tien stuivers bedroeg.
Uitkering uit de bus werd in 1767 50 (vg1. E. M. A. Timmer
a.w. blz. 154) aan turfdragers, buitenleden en militaire tim
mermansknechten ontzegd, terwijl deze personen wel een stui
ver contributie aan de bus moesten betalen.
We willen hier even ingaan op deze wekelijkse daalder ziekte
geld. Ondanks deze uitkering mod ingeval van ziekte de be
ruchte Schraalhans keukenmeester zijn geweest in de huizen
van de timmermansknechten. Immers in 1866bedroeg in Kam
pen het loon van een volwassen arbeider f 6,- .a f 8,- per
week.v! zodat de inkomsten daalden tot een kwart of nog
minder van het normale inkomen, dat toch al onder het be-

50 Gilderollen en Ordonnancien, fol. 62 vs.
51 Drs. C. N. Fehrmann: Honderd jaren Berk in Kampen, Kampen 1951
(niet in de handel). Oak andere schrijvers vermelden voor het midden
van de 1ge eeuw een qemiddeld loon van omstreeks een gulden per dag.
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staansminimum lag. Reserves konden onmoge1ijk worden ge
kweekt, zodat men ingeval van ziekte - of werkloosheid -
op liefdadigheid en/of hongerlijden was aangewezen. In onze
tijd van welvaart kunnen we ons dit moeilijk realiseren, maar
het is nuttig er aan de hand van cijfers eens bij stil te staan.52
Genoeg van dit alles, we gaan verder met onze T'immerrnans
bus. In het huishoudelijk reg1ement van 190,1werd aan marine
lijke led en verzekerd, dat ze ingeval van ziekte, door een ge
neesheer geconstateerd, een uitkering van f 3,- per week
zouden genieten, echter nimmer voor een ziekteperiode van
minder dan een week. Tijdens ziekte mocht een zieke zonder
toestemming van het bestuur de gemeente niet verla ten. Ver
der werd bepaald dat in eeri dienstjaar aan eenzelfde lid niet
meer dan 13 weken uitkering werd verstrekt; het lid was dan
"uitgetrokken" .
Dit "uitgetrokken" raken bestond voor 1901 niet. We zien b.v.
dat in 1809 aan Piet Cremer gedurende maar Hefst 44 achter
eenvo1gende weken (van 3 maart tot en met 22 december)
ziektegeld werd uitgekeerd.
Ingaande 1937 is in verband met de slechte positie van de kas
het ziekengeld van f 3,- op f 2,- per week gebracht. In de
laatste jaren van haar bestaan heeft de bus wegens de benarde
financiele toestand en vanwege de goede sociale voorzienin
gen geen ziekengeld meer uitgekeerd.
Soms werden de zieken op kosten van de bus door een dokter
of een barbier (tevens heelmeester) bezocht. We treffen hier
voor meerdere keren uitgaven aan. Op 26 januari 1759 werd
"aan de doktoor voor het viesenteren van 2 paschienter"
betaald twaalf stuivers, een honorarium dus van zes stuivers
voor een bezoek. Ook de barbier ontving zes stuivers. Een
duur consult yond plaats op 27 februari 1770. Toen raakte de
kas een gulden vier stuivers lichter "voor het viesenteren
van Hendrik de Wit an Van Goutum en van der Weyde en
voor het schrijven van een attestasie". Die dag moest voorts
18 stuiver worden betaald "voor het schrijven van een Re
quest an de doctor Stennekes", alsmede 12 stuiver "voor ver-
52 Wie rneer wil weten over het leven en werken van de arbeidende
klasse in die tijd leze b.v. Prof. Dr. 1. J. Brugmans: De arbeidende klasse in
Nederland in die 1ge eeuw (1813-1870), of Prof. Dr. L. G. J. Verberne:
De Nederlandse arbeidersbeweqinq in de neqentiende eeuw, belden uit de
Prisma-aula-reeks resp, no. 13 en no. 23.
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suym van de schaffers voor het gaan na het Stathuys over
H. de Wit". Deze Hendrik de Wit ontving ziekengeld van
6 februari 1770 tot en met 10 april 1770'. Op 11 april werd
overlijdensuitkering gedaan.
We weten niet of dergelijke doktersbezoeken plaatsvonden
voor controle of voor behandeling. Het rneest aannemelijk
is dat de doktoren kwamen als "controlerend geneesheer" om
in moderne terrnen te spreken. In deze mening worden we
gesterkt door een visite op 16 december 1774 van .xlocktoor
huyneberqer" aan Hendrik Jan Moesbergen, die sinds okto
ber 1773 schaffer was. Moesbergen genoot van 14 oktober
1774 tot en met 17 februari 1775 ziekengeld. Het is heel goed
mogelijk dat de leden en misschien ook de andere schaffers
een tussentijdse geneeskundige controle wel eens nuttig acht
ten.
Een aantal merkwaardiqe posten komen we omstreeks 1775-
1780 tegen. Teen werd aan een aantal zieke knechten gedu~
rende een of enkele weken ziekengeld uitbetaald, afgesloten
door een eenrnaliqe beta ling van een daalder voor reisgeld.
We nernen aan dat deze zieken een aantal, uit andere plaatsen
afkomstige, tijdelijke werkkrachten betro£, die min of meer ge~
nezen weer vertrokken zijn naar hun plaats van herkomst.
De meeste gevallen van langdurige ziekte traden op in herfst,
winter en voorjaar. Ook thans zijn er in de donkere maanden
rneer ziektegevallen, vooral als het griepduiveltje rondwaart.
De toeneming van het aantal ziektemeldingen bij de 'I'immer
mansbus zal echter ook zeker zijn gelegen in de seizoenwerk
loosheid in het bouwvak. Sociale voorzieningen bestonden er
vrijwel niet. Wat moet er aanlokkelijker zijn geweest dan zich
ziek te houden. Ook de laatste jaren is er wel geklaagd over
de vele ziekmeldingen in de wintertijd. De zaak ligt nu wel
anders. Men zoekt de oorzaak nu onder meer in het feit dat
de ziekte-uitkerinq vaak gelijk is aan het contractloon, dus
"ziek of gezond steeds 100%", zodat de werknerner (overi~
gens gelukkig) geen Iinancieel nadeel meer ondervindt van
ziekte. In de 18e en 1ge eeuw ging het echter veelal om "iets"
(ingeval van ziekte) of .miets" (ingeval van werkloosheid).
Zo ziet men: de tijden veranderen, de oorzaken ook, maar het
feit blij£tbestaan, omdat dit inherent is aan de mens.
Snel weer terug naar de Timmermansbus met een staatje van
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de ziektegevallen uit een jaar waarin veel zieken onder detoen
± 70 leden voorkwamen, n.l. het boekjaar 1807-1808.

aantal aantal aantal aantal
maand zieken uitkeringen maand zieken uitkeringen

november 2 5 mei 2 5
december 5 13 juni 2 3
januari 6 26 juli 4 7
februari 5 14 augustus 5 10
maart 2 9 september 2 4
april 3 8 oktober 2 6

In totaal zijn dus 110 week-uitkermqen verstrekt.
Men ziet dat in de wintermaanden zowel het aantal zieken
als ook de duur van de ziekten toenemen.
Omstreeks het jaar 18'07 was de werkloosheid in Kampen
schrikbarend. Moe~man vermeldt dat in dat jaar de directeu
ren van het werkhuis voor werklozen verklaarden dat ze
wekelijks aan 700 mensen loon moest uitbetalen.53
Dergelijke perioden met veel zieken, zoals de jaren 1777-
1780 en 18.07-1813, waren slecht voor de positie van de kas.
Immers enerzijds moest er ziekengeld worden uitbetaald,' maar
anderzijds kwam er van de zieken geen contributie binnen.

Van's mensenlaatste gang.

In de gebruiken, die ingeval van overlijden bij de 'Timmer
mansbus werden gehandhaafd, tekenen zich de tradities uit
de gildentijd het duidelijkste af en zijn deze tradities het langst
blijven voortbestaan. Dit behoeft ons niet te verwonderen,
want's mensen overlijden heeft - met zijn geboorte - steeds
sterk tot de verbeelding gesproken. Dit was reeds het geval
in het oude Egypte (piramiden) en blijkt ook uit onze eigen
prehistorie. Van het eigenlijke leven van de mens uit onze
voorgeschiedenis weten we weinig af, maar van zijn beqraaf
gewoonten (hunebedden, grafheuvels, urnenvelden) veel
meer.
De bemoeienissen, die de Timmermansbus had met het over
lijden van een lid waren tweeledig. Ten eerste het doen van

53 H. J. Moerman, Geschiedenis van Kampen, de Franse tijd. Kamper AI
manak 1956-1957, blz. 173.
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een overlijdensuitkering en .van andere uitkeringen en ten
tweede de aktiviteiten met betrekking tot de begrafenis.
De overlijdensuitkering bedroeg aanvankelijk vijf gulden.
Smds 175854 (vgL E. M. A. Timmer, a.w., blz. 149) bedroeg
het begrafenisgeld tien gulden buiten twaalf stuivers ter teqe
moetkoming in de kosten van kannen en glazen voor de dra-

(gers.
Tussen 1756, waarin het eerste kasboek begint en 1760 heb
ben zich onder de ± 30 leden van de bus geen sterfgevallen
voorgedaan; er zijn althans geen uitkeringen verstrekt. Op
8 juni 1760 moest bij het overlijden van Herm Kalter een uit
kering worden gedaan voor een kist van 10 gulden en voor
kannen en glazen van 12 stuiver. Naast deze beide vaste uit
keringen werd vanaf 1771 een extra daalder ziekengeld be
taald. In 178655 (vgl. E. M. A. Timmer, a.w., blz. 155) werd
hetgeen betrekking had op de uitkering bij de begrafenis van
de vrouw of weduwe van een lid uitvoerig geregeld. Zij zou
tien gulden bedragen, buiten kannen, glazen, baar, laken en
schilden. Iedere getrouwde knecht of weduwnaar droeg twee
stuivers bij. De beqrafenis-uitkerinq voor een knecht werd op
twintig gulden gebracht. Om dit bijeen te krijgen moest ieder
lid na een sterfgeval twee stuivers opbrengen. In 1787 werd
de eerste maal een overlijdensuitkering van f 20.,- uitbetaald
en werden verder daarbij geen uitkeringen gedaan. Tussen
1838 en 1858 kwam de uitkering op f 26,50 en in 1879' op
f30,-.
In 1787 werd voor de pas ingetreden vrouwen van Ieden
voor de eerste maal een overlijdensuitkering gedaan van
10 gulden. In 180'7 kwam deze op f 15,-, in 1812 op f 17,
en nog datzelfde jaar op f 20,-. Op 18 maart 1817 wordt
voor het eerst een uitkering (f 20,-) gedaan bij het overlijden
van een weduwe.
In het huishoudelijk reglement van 1901 is vastgelegd, dat zou
worden uitgekeerd bij overlijden van:
een mannelijk lid f 40,- (na 1936 f 30,-)
een vrouw f 30,- (na 1936 f 20',-)
een kindvan 4-13 jaar f 10,- (na 1937 f 750')
een kind van 13-18 jaar f 15,- {onveranderd gebleven).

54 GiI<derollen en Ordonnancien, fol. 48 VS.

55 Gilderollen en Ordonnancien, Iol. 67.
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Vermeldenswaard is dat soms onder de' leden een collecte
werd gehouden voor de overlijdensuitkering. Meestal kunnen
we hiervan de reden nagaan. Zo is in 1779, dus voordat het
bijdragen in de begrafenisuitkering verplicht werd gesteld,
omdat de kas door vele ziekten erg berooid was, van 40 knech
ten opgehaald voor de kist van olderman Hendrik van Merle
twaalf gulden. Voor de uitkering van 10 gulden bij het over
lijden van de eerste vrouw ("Vrouw Plots te weten Cornelia
de Kruyff') vrij kort na het intreden van de vrouwen, werd
bij de 35 knechten, waarvan de vrouwen lid waren op 7 april
1787 opgehaald f 3.10.-. Voor de eerste overlijdensuitkering
van f 20,- op 10 februari 1787 voor Willem Srnit, werd van
61 knechten ontvangen f 6.2.-. Verder is weinig of niet de
hand gehouden aan de bepaling dat de knechten moesten bij
dragen in de in 1786 verhoogde uitkeringen.
In de gesloten en besloten gemeenschap van de gilden greep
een sterfgeval sterk in. Zoals vermeld bestond het voorschrift;
dat alle gildebroeders de overledene op zijn laatste gang moes
ten vergezellen. De begrafenis werd door het gilde georgani~
seerd en ten dele betaald.
Een zelfde gang van zaken bestond bij de Timmerrnansbus.
Waarschijnlijk bestond daar echter niet de verplichting de be
grafenis bij te wonen, er worden althans geen boete-cntvanq
sten samenvallend met begraafdata vermeld. Het naleven van
een dergelijke verplichting zou voor de in loondienst werk
zame timmermansknechten trouwens zeer bezwaarlijk zijn ge~
weest.
Tussen deze begrafenissen en onze huidige teraardebestellin
gen zijn verschillen aan te wijzen. Toentertijd werd nog in de
kerk of erbuiten op het kerkhof begraven. Een aantal leden,
mogelijk de schaffers, droeg de kist op de .xlode baar" naar
het graf. Indien door familie of vrienden andere dragers wa
ren genomen, ontving de bus een vergoeding, blijkens een
post uit 1769 "voor het nemen van andere dragers op de Be
grafenis van Jan van Stegeren ontvangen van de vrinden
f 1.10.0".
Zoals blijkt uit de uitkering van twaalf stuivers voor kannen
en glazen voor de dragers ontvingen deze een consumptie
na de begrafenis.
De dode baar was eiqendom van, de vereniging en werd in
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1786 door Jan van Merle geleverd voor f 10.10.-. Aan Wil
lem Boele werd betaald voor het schilderen f 5.15.-. In 1811
werd voor reparatie 12 stuivers neergeteld. V66r 1786 heeft
de bus blijkbaar niet de beschikking gehad over een eigen
baar. Misschien werd deze geleend van een Kamper gilde in
de enkele gevallen (gemidde1d eens per jaar) dat een der
knechten overleed.
Voordat de kist ten grave werd gedragen zal deze zijn ge~
plaatst op de "dode schraqen ", waarvan in 1791 twee stuks
werden aangeschaft voor 17 stuiver.
In 1815 werd door timmermansbaas Jan van Deursen geleverd
een "Raam met hout en glas", waarschijnlijk bestemd om tij
delijk op de kist te worden geplaatst, teneinde afscheid van de
overledene te kunnen nemen.
De kist was gedekt met het zwarte .xlode laken", dat reeds
in 1757 eigendom van de bus was en toen schoongemaakt en
gestopt moest worden. In 1791 moest een nieuw laken wor
den aangeschaft, waarvoor aan "Steurbrink voor Laaken"
werd betaald f 71.11.12, een wel zeer hoog bedrag. Het maken
kostte 7 gulden 13 stuivers. In later jaren vinden we steeds
uitgaven voor schoonmaken, repareren, verven enz. van dit
laken.
Bij de gilden was het gebruikelijk dat op het rouwlaken zilve
ren schilden werden bevestigd. Bet behoeft ons dan ook niet
te verwonderen dat deze traditie ook bij de 'I'immermans
knegtenbusse bestond. Op 20 oktober 1786 werd voor " 4 sil
veren schilten aan J. J. Velts" betaald 46 gulden 19 stuiver.of
In de jaren 1872, 1885, 1888 en 1896 yond reparatie plaats
aan een schild. In februari 1787 werd een "schildbord" aan
geschaft, in 1932 werd een eikenhouten kastje voor de schil
den gemaakt. De schilden moesten op het laken worden beves
tigd, waartoe .messels". dus rijgveters op het Iaken werden
aangebracht. De vier schilden zijn nog bewaard gebleven. Ze
56 Dezc J. J. Fels was de qrootvader van de bekende schilder-dichter
tevens boek- en houthandelaar Jacob Jan Fels, mede-uitqcver (in 1846)
van de tweede druk der "Kamper Stukjes", onze Kamper Llien. Het maken
van .de zilveren schilden moet ecn der cerstc opdrachtcn voor qrootvader
Fels zijn geweest. Hi] had zich (volgens Kok in 1789, maar dat kan niet
geheel juisr zijn) komende uit Duitsland als qoudsmid en graveur aan de
Oudestraat in Kampen gevestigd, ,in her huis ..Het Wrldschut". waar nu op
no. 58 de firma Meinders is gevestigd, (Zie J. H. Kok: De "Kamper
uien" ... import, Kampen 1936, blz. 44 e.v.)
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zijn het laatst omstreeks 1930 gebruikt bij een begrafenis.
Toen werd een schild aan .iedere zijkant en een aan de voor
en de achterkant van de kist aangebracht. (Zie de afbeeldin
gen van derqelijke schilden). De schilden zijn v66r de 1aatste
oorloq een aanta1 jaren in bruikleen afgestaan aan de Stichting
"Campen" ter expositie in het museum van de stichting. Na
de opheffing van de bus in 1962 zijn de schilden geschonken
aan de Gemeente Kampen. U kunt ze nu zien in het Breeder
poortmuseum.
We keren terug tot de begrafenisgebruiken. Na afloop van de
teraardebestelling bled men nog even bijeen. Ook dit werd
door de bus geregeld. In 1786 werden daarvoor aangeschaft
3 stenen kannen, 40 bierglazen en een mand om de glazen op
te bergen. Dit zal samenhangen met het feit dat van het
jaar 1787 af geen uitkering meer werd verleend voor kannen
en glazen voor de dragers. Ook in later jaren (1801, 1804,
1808 enz.) werden "glazen tot de begrafenis" bijgekocht, ter
wijl in 1792 en 1815 weer een kan werd aangeschaft. In 1808
werd een nieuw deksel op een kan gemaakt.
Het valt ons op dat in het jaar 1786 en ook gedurende enke1e
jaren na 1786 vee! begrafenismateriaal als een baar, schilden,
schragen, een nieuw rouwlaken, kannen, glazen enz. is aan
geschaft. Er zal meer behoefte zijn ontstaan, enerzijds door
toeneminq van het aantal mannelijke leden, maar vooral orn
dat in 1786 de vrouwen toetraden tot de bus en in dat jaar
de uitkeringen door de magistraat waren herzien.
Behalve het rouwlaken bezat de vereniging "smoddelakens",
die in 1830 moesten worden versteld. We weten niet waar
voor deze lakens dienden, misschien om na de begrafenis de
tafels te dekken.
In 1819 ontstond het gebruik om een aanspreker in te schake
len op kosten van de bus. Op 24 mei van dat jaar wordt voor
het eerst "voor de aanspreker" uitgegeven twee gulden bij
het overlijden van Berend van Dalen. Nadien wordt zowel
bij de begrafenissen van mannen a1s vrouwen de aanspreker
betaald, tot 1838 steeds een bedrag van f 2,~. In 1858 wordt
~ na het hiaat in de kasboeken - vijf gulden betaald voor de
aanspreker. Ook in de volgende jaren komt een jaarlijkse post
voor van f 5,- echter met de omschrijving "voor de aan
spreker voor mantels". Deze posten worden vergezeld van
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een jaarlijks varierend bedrag voor schafferloon, of, zeals in
1866, een. som van 10 x f 0,60 = f 6,- wegens "schafferloon
voor de doden", wat correspondeert met het aantal overlede
nen in dat jaar, naast een bedrag van f 7,80, dat in dat jaar
werd uitgegeven voor "schafferloon", kennelijk voor om an
dere redenen verzuimde tijd of gemaakte onkosten. In later
jaren wordt direct bij iedere overlijdensuitkering een bedraq
geboekt voor schafferloon. Klaatblijkelijk verzorgden de
schaffers zelf de begrafenis in gehuurde rouwmantels. Een
bevestiqinq hiervan ivinden we in 1864/1865, warineer bij de
begrafenis van kinderen van leden een, twee of vier mantels
riodig zijn en bij de begrafenis van de vrouw van een lid zes
mantels. Echter worden niet voor iedere teraardebesteIIing
mantels gehuurd, blijkbaar omdat de Iarnilie zelf ook wei de
begrafenis regelde.
Tussen 1885 en 1900 werden meermalen [maar niet bij ieder
sterfgeval) bedragen van f 3,~ per keer voor .xlraqersloon"
betaald.
Overlijdensuitkeringen werden niet gedaan voor kinderen.
In 1828 ontstond de gewoonte dat de kosten van de lijkkoets
voor rekening van de vereniging werden genomen. De eerste
beide keren werd hiervoor een bijdrage van de leden ge~
vraagd, later werd de uitgave uit de kas gedaan. In 1858 blijkt
deze gewoonte te zijn afqeschaft, .
Gerioeg over dit trieste onderwerp, slechts zij nog vermeld, dat
in 1901 is gebleken .xlat de schragen en laken vroeger door
de schaffers zijn verkocht, daar deze niet meer bruikbaar wa
ren".

Praten om de bierton.

We hebhen met de punten ziekte en overlijden een paar min
der prettige onderwerpen moeten aansnijden. Het wordt tijd
nu eens een aangenamer punt te behandelen en wei de leden
verg aderingen.
Ieder jaar, meestal in de eerste helft van november werden
deze verqaderinqen gehouden. Dan werden de nieuwe schaf
fers gekozen en de beide aftredende oldermans werden uit
geluid. Dit uitluiden was beslist geen droge hoe!. Reeds in
1759· toen .er ruim 30 leden waren, werd een halve ton bier
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(kosten 2 gulden 16 stuivers) soldaat gemaakL Enke1e jaren
daarvoor. op 27 oktober 1757. was met 34 knechten elk twee
gulden 10 stuivers uit de bus gedee1d.Dit heuglijke feit was
besproeid met een kan brandewijn (f 1.-.-), en een halve
ton bier (met deimpost.c-c-een 500rt accijns ----1 4.16.--').
In de jaren 1763/1769 werd dikwijls brandewijn in plaats van
bier gekocht ..bij het delen van de bus".
De najaarsvergadering was niet de eniqe bijeenkomst die iaar
lijks werd qehouden. Vrijwe1 ieder jaar werd in de zomer
(juli/auqustus ) nogmaals vergaderd. uiteraard rondom de
halve ton bier. Zelfs was het vaak nodig omstreeks mei nog
eens weer de koppen (al dan niet door het bier verhit] bij el
kaar te steken.
We kunnen er thans weI ironisch over schrijven, maar in die
tijd werd de aanschaf van bier als hoogst noodzakelijk be
schouwd. Dit blijkt in het [aar 1779. toen de bus er financieel
zeer moeilijk v66r stond. Op 6 november van dat jaar werd
..ontfangen van de Stad voor Bier f 8.0;0", zodat men weer
even voort kon.
In die tijd was bier nog een volksdrank, maar in de 1ge' eeuw
wordt het meer en meer - in tegensteIIing tot jenever en
brandewijn - als luxe-artikel 'beschouwd. Beide.Iaatste dran
ken werden in die tijd vaak zeer overrnatiq gebruikt (..maan'
daq-houden"}, maar een uitgave voor bier komt in. de huis
houdboekjes - zo die bestonden - vrijwel niet.voor.
Na 2 november 1776 zijn een tijdlang geen uitgaven voor de
aankoop van bier qeboekt, slechts posten voor kamerhuur en
voor loon voor de bierdraqers, alsmede voor het breken van
bierglazen komen voor. Eerst op 29 januari 1791 wordt weer
bier voor rekening van de bus gekocht. en weI een .ton a ne
gen gulden. Merkwaardig is dat juist in dat jaar bij de Metse
laarsknechtsbus het ..jaar- of bedelbier" om de kosten werd
afgeschaft. Het aantal leden was toen gestegen tot ± 70. zo
dat de halve ton van voorheen niet meer .toereikend was.
Waarschijnlijk is tussen 1776 en 1791 (behalve in 1779 toen
de stad bijsprong) door opkomende jongermans het bier be
taald, zoals ook bij de gilden weI gebruikelijk was.57
Na 17 oktober 1799 ontbreken .de uitgaven voor bier op~
nieuw, daarentegen wordt op 24 oktober 18014 en .in.Iater ja~
57 Zie H. J. Moerman; De Kamper Gilden na de opstand, a.w. bI'z. 201.
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ren betaald aan de speelman voor twee keer spelen drie gul
den. Op 21 november 1807 komen uitgaven wegens karner
huur, glazen, speelman en bier tezarnen voor. Het Ieest was
to en compleet.
Tot 1819 vinden we schaars een uitgave voor bier, maar na
dat jaar, in elk geval tot 1838, wordt de bierkraan reqelmatiq
opengedraaid. In het register dat in 1858 begint vinden we
aanvankelijk slechts ieder jaar een post ad f 0',60 voor "ka
merhuur voor schaffers maken", maar na 1887 wordt jaarlijks
een uitgave van enkele guldens gedaan voor "kamerhuur en
verterinq ". Zeker tot in de 20e eeuw was er dit "bussebier"
of "spuytebier". De heer Reijers was bekend dat dit Ieest
werd gevierd in de zaal (teen van de weduwe Kroeze) aan
de Oudestraat hoek Houtzagerssteeg, thans levensmiddelen
bedrijf Zoet. De ingang van deze zaal was in de steeg. Dan
was er een man, die op de viool speelde, er werd gedanst enz.
Wie aan dit feest niet wenste mee te doen kon daar dan bier
gaan halen, aldus de heer Reijers, die zelf in 1881 lid werd
van de bus en wiens overgrootvader, beide grootvaders en
vader ook lid van de bus zijn geweest.
De laatste decennia werden de vergaderingen gehouden in de
Noenzaal, waar ook een tijdlang de zilveren beqrafenisschil
den geexposeerd zijn geweest.
Het "bussebier" doet ons wel sterk denken aan de vroegere
gildemaaltijden.
In de boeken komen we een aantal ontvangsten tegen, die
met het vorenstaande verband houden, zoals 26 november
1757, Van de leerjongens ontfangen voor bier f 0.101.0. Of in
1761: Van 2 jongens kammerhuer f 0'.2.0.
Het is zeer aannemelijk dat ook leerjongens tegen betaling
het "spuytebier" mochten bijwonen.
Verder zien we onder het hooEd "boeten" meermalen ont
vangsten van leden verantwoord, zoals: 13 [uli 1801 Ontvan
gen van Hendrik Hofman voor Kamerhuur f -.2.-
Andere boeten van enkele stuivers worden zonder verdere
omschrijving vermeld, steeds op dagen, waarop verqaderin
gen werden gehouden.
Klaarblijkelijk was het bezoeken van de vergaderingen ver
plicht en was ingeval van niet of te laat verschijnen (en dus
het niet mede-besturen van de vereniging, denk aan onze ver-
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gadermoeheid) een boete verschuldigd. Ook in deze qeval
len zullen de penning en van de leden voor controle hun nut
hebben bewezen.
In het jaar 1837 wordt 'voor de laatste maaI een ontvangst
wegens boete verantwoord. In het register dat in 1858 aan
vangt komen dergelijke ontvangsten niet meer voor. In de
periode tussen 1838 en 1858, waarover geen kasboek aan
wezig is, blijkt dus de invordering van boeten te zijn gestaakt
en kennelijk de verplichting tot het bijwonen van verqaderin
gen te zijn opgeheven.
Het betalen van boeten zal wrevel hebben gewekt. Gezien de
achteruitgang van het ledenaantal zal men dit onsympathiek
stelsel hebben moeten staken. Overigens meet - zoals ver
meld - omstreeks 1833 een andere verplichting, namelijk die
om zich aan te sluiten bij de bus, zijn opgeheven.
Genoeg over deze gewone ledenvergaderingen. Slechts even
iets over een bijzondere vergadering en wei de "Algemene
Feestvergadering der Timmermansbus op Dinsdag 6 Novem
ber 1934 des avonds 8 uur ter gelegenheid van haar 200-jarig
bestaan in de grote versierde zaal van 't Hotel De Moriaan",
zoals de notulen verrnelden, bij welke vergadering bijna alle
leden met hun vrouwen aanwezig waren. De feestavond be
gon met een voordracht over de Timmermansbus met piano
begeleiding, "vervolgens werd deze avondmet muziek,zang en
voordrachten en nog eenige spelletjes, waar nog eenige prij
zen aan waren verbonden doorgebracht, welke de Ieden met
hunne vrouwen een gezellige en genotvolle avond hebben be
zorgd en te middernacht allen zeer voldaan en prettig huis
waarts gingen".
Na afloop van de feestavond besloot het bestuur dat jaar
geen rekening en verantwoording af te leggen. De feestavond
was de financiele draagkracht van de vereniging verre te bo
yen gegaan, waarbij nog komt dat een vrijwel waardeloos
geworden pandbrief de kas een aderlating had doen onder
gaan. Door de verkoop van Ioto's van feestzaal en Ieestvie
rend en en het uitzetten van renteloze aandelen is getracht
weer geld in kas te krijgen, maar met onvoldoende resultaat.
Maar ... wie zal het de mensen euvel duiden dat ze in die be
narde crisisjaren de bloemetjes buiten zetten met voordrach
ten en spelletjesl
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Door de eeuwen heen;

In het voorgaande hebben wij een aantal bijzondere onder
werpen behandeld. Bet is echter nuttig en trouwens niet te
vermijden in aansluitinq daarop een algemeen, chronologisch
overzicht te geven van de Timmermansbus, waarbij wij zul
len trachten niet teveel in details te gaan.
We beginnen weer bij het jaar 175-6,waarin het eerste kas
boek aanvangt. De vereniging zal toen reeds 22 jaar hebben
bestaan. Aan het eind van het boekjaar 1756--1757 stond de
kas er vrij gunstig voor en bevatte 133 gulden. Dat was vol
doende reden om onder het genot van een kan brandewijn en
een halve ton bier aan ieder van de 34 leden 2 gulden 10 stui
ver uit te keren.
Op 22 januari 1758 kwam de £lesopnieuw te voorschijn. Toen
werd "aan genever gebruikt bij de brand aan de Buyten Eek
Moolen f 4.11.-:--".Hiermee zal de winterkou zijn verdreven
en het inwendige vuur zijn aangewakkerd teneinde het uit
wendige vuur te blussen. Zoals meer gebeurt ("door de
brand uit de brand") is de brand Iinancieel voordelig ge~
weest voor de kas, want op 25 november 1758 werd "van de
Heer van Berkum ontfangen van de brant van de Eek Mole"
tien gulden. We zien hier een geval, waarin de bus optrad
ingeval van een calamiteit.
In november 1758 werd een request tot de stad gericht. Het
schrijven kostte 12 stuivers, de diender ontving er 2 en voor
het overschrijven in het wetboek van de secretaris moest
14 stuivers worden betaald.
Aansluitend hierop werd de overlijdensuitkering verhooqd.
In sommige jaren werd een almanak (voorloper van onze
Kamper Almanak?) aangekocht voor een stuiver. leder jaar
werd voor pen, inkt en papier zes stuiver uitgegeven.
Volgens E. M. A. Timmer (a.w. blz. 154) zou in 1772 aan
elk lid van de timmermansbus een daalder zijn uitgedeeld.
Schepenen en Raden, overwegende dat de penningen alleen
tot het verlenen van onderstand moesten worden gebruikt,
verboden hierop het doen -van dergelijke uitdelingen in 1772 58

zowe1aan de timmersmansknechtsbus als aan de beide bussen
van de drapeniersknechts en die van de trijpwerkersknechts.
58 Gilderollen en Ordonnancien, £0'1. 423 VS.
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Van deze uitdeling blijkt niets uit de kasboeken. De kas zou
het niet hebben toegelaten. De schaffers hebben zich niet be
komrnerd om het voorschrift, want. toen aan het eind van het
boekjaar 1773-1774 het kassaldo was opgelopen tot ruim
213 gulden. Was dit aanleiding om aan ieder van de 68 leden
twee gulden uit te delen. Dit zal goed van pas zijn gekomen.
want het waren toen juist moeilijke jaren, waarin de levens
middelen zeer duur waren. In die tijd kocht de stad veeI ko
ren op en verkocht dit weer tegen een lagere prijs aan de bur-
gerij.59 '
Wegens de vele zieken moest met ingang van 3 oktober 1778
de weekpremie van 1 op 1Yz stuiver worden gebracht. Eerst
op 24 oktober 1783 kon de contributie weer worden ver
laagd.
Het waren toen bijzonder moeilijke jar en voor de bus. In het
boekjaar 1777/1778 werd in 35 verschillende ziektegevallen
107 her een daalder ziektegeld uitbetaald. Sommige leden
waren rneerdere malen per jaar ziek. Zo ontving Jan van Zon
uitkering van 23 maart 1777 tot en met 18 juni 1777. van 4 ok
tober 1777 tot 9 mei 1778. voorts 2 weken in augustus 1778
en nog eens drie weken in eind september/begin oktober 1778.
Het valt dan ook niet te verwonderen, dat. ondanks de ver
hoogde contributie, die de gezonde leden betaalden, de bus
veel schuld kreeg. Bij het afsluiten van het boekjaar 1777/
1778 was aan 12 personen nog f 44.15.8 aan achterstaIIig
ziektegeld verschuldiqd, terwijl Jan van der Ree noq f 2.101.0
aan kamerhuur moest ontvangen. Deze zaalhuur kon op
31 oktober 1778 worden betaald, maar aan het eind van ok
tober 1779 was de schuld wegens achterstaIIige uitkeringen
opgelopen tot ruim f 123.-. Evenals de meeste Kamper
knechtsbussen. was de Timmermansbus er in 1779 dus slecht
aan toe. Er schijnt in die tijd in Kampen een epidemic te heh
ben qeheerst.
Doch er kwam hulp opdagen. Nadat op 4 november 1779 een
request was inqediend, werd op 6 november van de stad ont
vangen voor bier een bedrag van acht gulden en op 27 de
cember 1779 een som van f200.-. E. M. A. Timmer' (a.w.
bIZ. 154) vermeldt dat dit subsidie werd verstrekt tegen drie

59 Zie Mr. J. Nanninga Llitterdijk, Kampen. Geschiedkundiq Overzicht
en Merkwaardiqheden, blz. 61.
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procent rente, onder bepaling dat de invordering der renten
tot nader order zou worden uitqesteld.w Waarschijnlijk is
van uitstel afsteI gekomen, want betalingen van rente zijn niet
in de kasboeken te vinden. De schaffers hebben de Iaatste
dagen van het jaar 1779 goed besteed, want reeds de volqen
de dagen werd aan zieke knechten en aan schulden betaald
f 191.9.0. Weliswaar was de kas toen opnieuw Ieeg, maar de
schuldeisers waren tevreden en de nood in de gezinnen was
gelenigd.
Geleidelijk raakte de bodem van het geldkistje weer bedekt.
Eind oktober 1783 was er ongeveer f 140,,- in kas en kon
de weekpremie weer worden teruggebracht op een stuiver.
De strenge en Iangdurige winter van 1783 op 1784 leverde
geen bijzondere moeilijkheden op voor de bus en zo bevatte
de kas eind 1784 f 171.9.0. De schaffers voelden weer vaste
grond onder de voeten en losten begin 1785 f 150,- van
de geleende f 200,- af. Het restant volgde op 20' oktober
1786.
In het jaar 1786 werden verder uitgaven gedaan voor een
dode baar, zilveren schilden enz. Het was een zuinig jaar,
waarin maar 26 stuivers ziektegeld behoefte te worden uitqe
keerd. Op 2 december 1786 traden de vrouwen toe tot de bus.
Het kassaldo steeg steeds. Hierdoor verschenen kapers op
de kust. In 1789 werd van de bus ontvreemd een bedrag van
f 67.9.0'. Er bled nog f 2401,- over, voldoende om het vol
gende jaar vier keer te vergaderen, waarbij de gebroken gla
zen voor rekening van de bus kwamen. In dat jaar komen
ook de "des voorleeden jaars ontfreemt of gestoolen pennin
gen f 67.9.0" weer boven water en worden in de kas qe
stort.
Vanwege de goedgevulde kas (f 404,-) wordt tussen 11 de
cember 17901en 2 april 1791 geen contributie gei'nd. Ook in
de wintermaanden 1792/1793 en 1793/1794 is geen contri
butie opgehaald. Eind 1794 was er ruim f 600,- in kas. Daar
om vinden we op 16 januari 1795 een post: "met goedkeuring
van deRegerend presendend Burgemeester om aan de Knegten
van de bus ieder uijt te delen 4.10.- gulden in 3 termijnen
83 knegten somma f 373.10.-". Precies op tijd, want 13 da
gen later werden schepenen, raden en gezworen gemeente
60 Resolutie van 30 december 1779, Resolutlen 1776-1783.
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uit hun taak ontzet en brak er een rommelige tijd aan.
Ook voor de bus veranderde de tijd, voornamelijk in Hnan
ciee1 opzicht. In de jaren 1795 en 1796 waren er veel zieken.
Eind oktober 1796 was er maar f 120,- in kas, zodat de con
tributie gedurende enke!e maanden weer op lYz stuiver per
week moest worden gebracht. Daartegenover behoefde in de
wintermaanden 1805/1806 geen contributie te worden gelnd.
Van het opheffen der gilden in 1798, herhaald in 1812, blijkt
niets uit de aanwezige administratie.
De jaren 1807, 1808 en volgende worden gekenmerkt door
veel zieken. In juli 1809 hebben de knechten weer geassis~
teerd bij brand, want op de 2ge werd "ontfangen van de
Brandspuyt f 0.4.10." Er zijn geen uitgaven geboekt voor
b.v. qenever, zoals in de winter van 1758. Ook bier schijnt
in die zomermaand van 1809 te zijn versmaad.
In het boekjaar 1811/1812 waren er zeer vee! zieken. Er wer
den 226 week-uitkerinqen van ziektegeld gedaan en er over~
leden zeven personen. Het volgende jaar waren er zelfs acht
sterfgevallen.
Ons land is dan sinds 9 juni 1810 ingelijfd in het Franse kei
zerrijk, wat zijn weerslag vindt bij de Timmersmansbus. In
januari 1813 1110estnamelijk de wet in het Frans worden ver
taald. Overigens vinden we in de boeken niets terug over de
Franse overheersing. De schaffers hebben bijvoorbeeld de
Franse tijdrekening niet overgen0111en. Zender merkbare
overgang komen we na de Restauratie. Ook van het honqer
jaar 1817, toen 1/9 gedee!te van de bevolking in het Rijk was
bedeeld, blijkt weinig uit de boeken. Slechts is het aantal "si~
tasies" hoger. Er waren dus blijkbaar meer beunhazen, mili
tairen of vreemde knechten.
Weliswaar zijn er in het hoekjaar 1819/1820 zeer veel zieken,
maar door het voeren van ecn zuinig beleid en door latere,
gunstiger jaren kan gedurende de wintermaanden van 1822
tot en met 1825 de contributie-inninq achterwege blijven.
Op 10 december 1823 werd een uitgave geboekt van f 2.19.
voor " verwisselen van geld". Reeds sinds 1816 werden mun
ten geslagen volgens ons huidige decimale stelsel. Kennelijk
moesten de schaffers in 1823 de nog aanwezige oude munten
inwisselen, hoewel eerst van 1849 af slechts een type munt
in omloop was. Het zou echter nog tot 1828 duren eer de
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schaffers ook werkeIijk de boeken volgens het decimale sy
steem gingen bijhouden. WeI wat conservatief, maar we her
inneren ons nog dat in de dertiger jaren bij de fruitmarkt
op de Koornmarkt de prijs van een .xiarde 'alve kop" of een
"viefkop Derkies" of Krudeniers nog in stuivers was bepaald.
De overstromingsramp van 4 en 5 februari 1825 eiste geen
mensenlevens onder de Ieden van de bus. Eerst op 15 februari
wordt weer een sterfgeval vermeld. Aan het eind van het
boekjaar 1824/1825 werd voor het eerst een bedraq wegens
interest geboekt.
De cholera-epidemic, die in juni 1832 in Scheveningen begon
en zich over het gehele land ~ op Zeeland na - verspreidde,
heeft ook zijn tol geeist onder de Ieden van de bus. Er moest
dodegeld worden uitgekeerd op 8 juli 1832, 17 juIi 1832,
3 augustus 1832 en op 15 augustus 1832 en verder op 1 de
cember en op 15 december 1832, dus vrij snel achter elkaar.
De cholera-epidemieen van 1848, 1849 en 1853 vonden plaats
in de periode, waarover geen kasboek aanwezig is. Het cho
lera-jaar 1866 vroeg ook slachtoffers, onder meer op 26 juli,
29 juli, 3 augustus, 5 augustus en 301augustus, aIle zonder dat
vooraf ziekenge!d werd uitgekeerd. De overledenen zuIlen
nag op de hoven bij de kerken zijn begraven. In 1869 kwam
hierin verandering en .werden andere begraafplaatsen inqe
richt. Er waren in dat jaar 1866 vee! zieken.
In 1870 traden 19 weduwen toe tot de bus en betaalden ieder
f 0,1° inleggeld. Ze moesten aanvarikelijk per jaar f 0,25 con
tributie betalen, maar na enkele jaren bedroeg hun contri
butie f 1,301.Ze verkregen een recht op de gebruike!ijke over
Iijdensui tkering.
Op 10 maart 1879 werd nog eens weer na een eeuw een daal
der "reisge!d" uitbetaald, waarschijnlijk weer als afkoop van
ziektegeld.
In het laatste kwart van de 1ge eeuw deden zich weinig ver
meldenswaardige feiten voor. De administratie wekt de indruk
dat "het leven des gerusten timmermans rustig voortrolde".
Er worden intreegelden ontvangen, weekprernies worden ge~
ind, ziektegeld en overlijdensgeld wordt uitgekeerd en een
maal per jaar wordt de ledenvergadering gehouden. Kortom
het .leven rolt voort en eindigt tenslotte. De bus vervult een
nuttige, sociale functie als ziekte- en overlijdensfonds, maar



de band met de leden en tussen de leden onderling verzake
lijkt en het karakter van gezelligheidsvereniging neernt af.
Van de sociale hervorming, om niet te zeggen omwenteling,
die zich in deze peri ode begint te voltrekken merken we niets
bij de Timmermansbus. Zo de bus voordien al als "pressure~
group" mag zijn opgetreden, dan is dat karakter in die tijd ge~
heel verdwenen. De vereniging is nimmer omgevormd tot een
werkliedenvereniging of vakbond, maar dat zou ook onmoge~
lijk zijn geweest, omdat zowel bazen als knechten lid waren.
Het ledenaantalliep sterk terug. Het aantal mannelijke leden
daalde van ± 100'in 1858 tot -t- 25 in 1900.
De vereniging zou omstreeks de eeuwwisse1ing stilaan zijn
uitgebloeid, als niet in 190.1 de schaffers - allen werklie
den -' hadden getracht de bus nieuw leven in 'te blazen. Zij
traden in contact met de aannemersvereniging "De Een~
dracht". Deze vcreniqinq bleek bereid te zijn f 350.,- in de
kas van de bus .te.storten onder voorwaarde: 1e dat een nieuw
bestuur werd verkozen, dat steeds zou moeten bestaan uit
evenvee1 patroons als werklieden; 2e dat ieder patroon, lid
van "De Eendtacht" gerechtigd was lid van de bus te worden
en 3e dat er een nieuw teglement zou worden ontworpen en
vastgeste1d. De ledenvergadering van 18 maart 1901 ging
hiermee akkoord, 'waarna een nieuw bestuur werd verkozen,
samenqesteld uit 2 werklieden en 2 patroons, welke laatsten
heiden reeds -lid van de bus waren en de functies van voor
zitter en secretaris-penninqmeestcr verkregen. De beide an
dere schaffers fungeerden als boden. Er .traden ter verqade
ring nog 7 patroons toe als lid van de bus.
Het nieuwe bestuur werkte vlot at. Op 9 april 190.1werd een
vergadering van het oude en het nieuwe bestuur gehouden,
waarbij de stand van de kas en van de overiqe eigendommen
werd opgenomen en opdracht aan de secretaris werd ver~
strekt tot het ontwerpen van statuten en huishoudelijk reqle
ment. Reeds op 2 mei 19011werden deze statuten en reqle.:
ment goedgekeurd door de ledenvergadering. Gedurende het
jaar 19m werd goed geboerd. Tussen 1 april en 4 november
steeq het ledenaantal van 36 tot 112. Ook het kassaldo steeg
flink.
Het volgende jaar steeg het totale ledenaantal met 29 perso
nen, maar de uitqaven overtroffen de inkornsten, zodat de
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contributie met 1 cent voor ieder mannelijk lid moest worden
verhoogd. Ondanks deze verhoging werd het jaar 1903 af
gesloten met een nadelig saldo, terwijl ook het ledenaantal
was gedaald. Ook in 1904 ging het aantal leden achteruit,
maar werden Iinancieel de touwtjes juist aan elkaar geknoopt.
Ze gaat het ieder jaar door. Soms is aan het eind van een
boekjaar een klein voordeliq saldo aanwezig, doordat uitke
ringen, waarop recht bestond, niet werden opgevraagd, maar
dikwijls is er een nadelig saldo. Het ledenaantal neemt steeds
verder af. Slechts een oude kern blijft lid, meer uit saamhoriq
heidsgevoel en uit gevoel voor traditie, dan omdat de bus nog
een sociale functie vervult. De sociale voorzieningen worden
steeds beter. De feestavond van 1934 brengt weer even een
band onder de leden, maar niet hecht en niet voor lange tijd.
Financieel is de avond een debacle.
In de tweede wereldoorlog moet de vereniging onderduiken.
Wel wordt getracht de bus nog zo goed mogelijk te doen
functioneren, maar de band met de leden wordt losser. De
jaarvergaderingen moeten worden gestaakt, zodat ook het
traditionele qezelliq- samenzijn onder het genot van een bier
tje na afloop van de vergadering moet vervallen.
Pogingen de vereniging na de oorlog nieuw leven in te blazen
mislukken. Tenslotte is de oude Timmermansknegtenbusse
zelf niet meer dan een traditie geworden. En ook deze traditie
moest enkele jaren geleden sneuvelen. De Timmermansbus
bestaat niet meer. Slechts wat archivalia en de beqrafenis
schilden zijn overgebleven.
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