
De bestuurlijke verhouding tussen stadsbestuur
en geestelijke instellingen te Kampen

door W. A. Fasel.

Verantwoording.

Gedurende een aantal jaren verzamelde ik omtrent de bestuur
lijke verhouding tussen het stadsbestuur en de op zijn qrond
gebied gevestigde geestelijke instellingen vele gegevens, wel
ke ik bewerkte tot een inleiding op deel II van de archief
inventaris van Kampen. Hoewel een aantal dezer gegevens
gebruikt werd voor de Inleiding in zijn huidige vorm, die niet
van mijn hand is, bleven vele andere onbenut. Derhalve heeft
het misschien zin deze in de Kamper Almanak te publiceren.

I. Kerken

Voor de geschiedenis van de kerken, kloosters en andere in
stellingen, waarvan de archieven in deze inventaris zijn be
schreven, moge worden verwezen naar de bestaande litera
tuur. De opzet van deze inleiding is na te gaan in welke ver
houding deze instellingen stonden tot het stedelijk bestuur van
Kampen, alsmede of, en zo ja, in hoeverre, het stadsbestuur
invloed uitoefende op het beleid daarvan.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is van doorslaq
gevend belang vast te stellen hoe de financiele verhouding
was. In concreto: een instelling, die over rijke inkomsten be
schikt, zal zich onafhankelijker tegenover een stadsbestuur
gedragen dan een, die financieel afhankelijk is.
Wat de kerken betreft, op het grondgebied der stad Kampen
bevonden zich de St. Nicolaaskerk, de O. L. Vrouwenkerk en
de St. [orienskapel. De eerste was de parochiekerk, waar de
pastoor en zijn kapelaans resideerden. De O. L. Vrouwen
kerk lag aanvankelijk buiten de ommuring in de Hagen en was
oorspronkelijk waarschijnlijk niet rneer dan een kapel. Om
streeks 1337 kwam het Buitenkwartier binnen de wallen te
liggen, waarna in 1350.enige giften geschonken werden tot
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de betimmering van de O. L. Vrouwenkerk, welke kerk in
1369 door Rutger van Keuien in steen werd opgetrokken. De
St. [orienskapel was gelegen in Brunnepe en deed dienst als
buurtkapel voor de landbouwers en vissers ter plaatse. In 140'9
werd deze kapel tot het stichten van een klooster geschonken
aan de nonnen van St. Augustinus, die bij de St. Nicolaas
kerk woonden, evenwel onder bepaling, dat de omwonenden
vrije toegang tot de kerkdienst zouden hebben.
In een kleine stad, waar het getal communicanten in voor
spoedige tijden rond 10.000 gelegen zal hebben, was het on
derhoud van twee kerken een te zware be!asting. De vaste
inkomsten van de St. Nicolaaskerk waren gering, in 1581nog
geen 130 goudgulden aan cijnsen. Daarnaast beschikte men
uiteraard over andere inkomsten als misgelden, beqrafenis
penningen, grafrechten, collecten, verkoop van kaarsen e.d.,
die moeilijk te schatten zijn. Van deze gelden moesten de
pastoor en 7 kapelaans, 8 klerken of "jonghens", 1 zanqmees
ter, 1 organist, 1 koster en 2 schoolmeesters betaald worden.
Het feit, dat de pastoor van Kampen zeer naijverig was op
de rectoren van de verschillende klooster- en gasthuiskapellen,
die hem voortdurend inkomsten onthielden, doet vermoeden,
dat zijn Iinanciele toestand niet gunstig was. De rectoren wa
ren verplicht erop toe te zien, dat bij biechthoren en begraven
de pastoor de hem toekomende penningen ontving, doch dik
wijls kwam daar niets van. Vooral de Franciscaner breeders.
die eveneens een grote kerk te onderhouden hadden, maakten
herhaaldelijk inbreuk op de rechten van de pastoor.
Bovenvermelde inkomsten waren onbeduidend in vergelijking
met de grote sommen gelds, welke jaarlijks nodig waren voor
onderhoud en reparatie van kerken en pastorie. Het stadsbe
stuur moest dan ook deze lasten op zich nemen en meer dan
eens bleek het zeIfs nodig rentebrieven te verkopen met de
stadsdomeinen als onderpand.t Dit bleek echter nog niet vol
doende, zodat de stad ook de tienden en boterpenningen, wel
ke het kapittel van Deventer toekwamen "voir schole, koste
rie, water ende weide", alsook de tienden, die bisschop en ka
pittel trokken uit 128 morgen land, voor haar rekening moest
nemen.s Tevens voorzag de stad tot 1519 blijkens de na-

1 Diqestum Vetus fol, 84, 87.
2 Ibidem foL 84.
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volgende aantekening nog in een aantal kleinere posten: "Item
Saner Nicolaeskercke saIl hoer schoelmeisters, coster, sangers,
orgenist, de oncosten vant wrwerck, voirt alle andre oncosten
die de stadt van der kercken wegen to betalen plach, voirtan
selfs betalen buten enige cost vander stadt, beholtlick de
hoichtytswyn dairmen den luden mede berichten, saIl de stadt
na oelder gewoente betalen. Des sullen de kerckmeisteren
metten provisoers indertyt de volle macht hebben de voirsz
officien "te veranderen altoes na horen guetduncken ende de
Raidt saIl dair van ontlastet wesen ende geen seggen inne heb
ben".3 De Raad betaalde dus tot 1519 genoemde dienaren en
hieruit kwam klaarblijkelijk het recht voor deze mens en te
henoemen en te ontslaan.
In, 1541 verkreeg de stad het recht om zelf de pastoor aan te
stellen, terwijl het kapittel van Deventer, dat tot dan toe dit
recht had bezeten, het recht van approbatie behield.s Zijn
salaris werd door de stad betaald, hetqeen hem in een weinig
benijdenswaardige positie plaatste, T oen in hetzelfde jaar An
dreas Fabri werd benoemd en niet "genoich qequalificeerd"
bleek, mocht hij op stadskosten promoveren.f
Te Kampen, dat eeri parochie was en waar de O. L. Vrouwen
kerk vanuit de St. Nicolaaskerk werd bediend, had den beide
kerken een bestuur van twee provisoren en twee kerkrnees
ters. De provisoren werden van stadswege aangesteld, terwijI
de Raad over de benoeming van de kerkmeester geen zeggen~
schap had. Bij de voortschrijdende oligarchie werd het even
weI gewoonte ook de kerkrneesters uit de kringen van de Raad
aan te trekken, zodat reeds v66r 1437 het kerkmeesterschap
eveneens een stedelijke functie was geworden, die zekere emo
lumenten opleverde. Daarnaast waren er nog twee getijde~
meesters, die de renten invorderden en aantekening hielden
van inkornsten uit beg raven, zielrnissen e.d.
Door'deze afhankelijkheid was' een financieel beheer naar
's Raads inzichten gewaarborgd en tevens ontstond lanqza-

3 Diversorum D, Iol, 149.
4 Aanvullinq, J. Don schrijft in zijn inleiding: "De benoeming van de
pastoor was aan de stad: aanvankelijk benoemd door het kapittel van De
venter, behield die het recht van approbatie". Dit gegeven kan nader qe
preciseerd worden. Uit oud-arcbief nr. 2248 (reg. nr. 465) blijkt, dat v66r
1541 het kapittel het benoemingsrecht bezat en na 1541 de stad Kampen.
5 Dlversorum D, fol, 277.
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merhand tussen stad en kerkbesturen een financiele verhou
ding, die meer en meer verweven r~akte, Enerzijds stond de
stad borg voor zware kosten en sloot zij leningen af ten be
hoeve "van de kerktimmering, anderzijds leende zij geld van
memorien en altaren en ontzag zij zich niet giften, die bij
testament aan de kerken waren geschonken, aan zich te trek
ken in ruil voor obligaties. Dat dit de burgerij niet altijd wel
gevallig was, bewijst een testament van 1491, 6 waarbij iemand
90' goudgulden schenkt aan de H. Kruismemorie, onder voor
waarde, dat, indien de Raad enig goed van de memorie zou
willen nemen voor de St. Nicolaaskerk of anderszins, dit geld
terstond aan de armen moet worden uitgekeerd.
Tevens zorgde het stadsbestuur ervoor, dat oak de gelovigen
hun deel aan het onderhoud van de kerk betaalden. Daarbni
werden de "hoichtytspenningen" door de stadsdienaar en de
knecht van de pastoor inqemaand.? In 1539 bepaalde de Raad,
dat wekelijks een collecte zou worden gehouden ten behoeve
van de kerk.8 Reeds voor 1390' bestond een tarief op het be
graven in de kerk en moesten degenen, die de kerk bij testa
ment wilden bevoorde1en, daarvan mededeling doen aan sche
penen.f Sedert 1519 gold de bepaling, dat deqene, die zijn tes
tament liet maken. 1 goudgulden aan de St. Nicolaaskerk
moest legateren.10
Men kan stellen, dat de bemoeiingen van stadswege met het
financieel beheer der geestelijke instellingen de stad op de
duur voordeel hebben gebracht. Na de reformatie kon de stad
jaarlijks gedeelten van de inkomsten in haar kas laten over
vloeien en tevens bood het lenen op rente ongekende moqelijk
heden. Bij resolutie van 9 mei 1619 besloten Schepenen en
Raden de rente van de uitstaande obligaties te verminderen.
Deze reductic kon niet worden afgedwongen, maar was vrij
willig. Uiteraard weigerden vele particulieren. Hun obligaties
werden afgekocht, waartoe nieuwe obligaties met een lagere
rente werden uitgegeven. De geestelijke instellingen leden
hierdoor tweemaal schade, aangezien zij de reductie wel moes
ten accepter en en tevens gedwongen werden nieuwe obligaties
6 Inv. Armenkamer nr. 233.
7 Inv, Oud-archief nr, 21, Iol. 91v.
8 Diversorum D, fol. 151.
9 Collectorium foL 15.
10 Diversorum D. Iol. 151.
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aan te kopen. Het was trouwens ook voor de reformatie een
steeds terugkerend verschijnsel, dat, als de stad zich belast
voelde met te dure obligaties, zij het kasgeld van de godshui~
zen aan zich trok om de nood te helpen lenigen, in ruil voor
schuldbrieven met een gunstiger rente.
Het bovenstaande toont duidelijk aan, dat de qeestelijke in
steIlingen, met uitzondering van de kloosters, in hun geldelijk
beheer aan banden lagen. Langzamerhand werd het gewoonte,
dat de insteIlingen hun zogenaamde "rekenschappen" indien
den, welke in de Raad beoordeeld werden en een goede con
trole boden. Deze rekenschappen zijn in het secretarie-archief
van de stad bewaard gebleven, zij het zeer onvoIledig. De oud
ste rekenschap is van de Broederkerk, namelijk van het jaar
1488. De oudste van de St. Nicolaaskerk dateert van 1496 en
die van de O. L. Vrouwenkerk eerst van 1695. Ook van de
gasthuizen, weeshuizen, de huisarmen en het stadsziekenhuis
zijn rekenschappen aanwezig, ergo juist van de insteIlingen,
waarbij het stadsbestuur financieel was geinteresseerd. Van
de kloosters ontbreken de rekenschappen uiteraard, aangezien
deze in hun intern beleid vrij waren. Dat de geestelijke instel
lingen inderdaad verplicht waren hun rekenschappen in te
dienen, bewijst de resolutie van 21 februari 1668, waarbij de
voorstanders der vergaderingen gelast werden jaarlijks hun
rekening in te dienen. Door de Gezworen Gemeente werd op
21 februari 1703 gevraagd: "dat iaerlix van de Belt, het
sieckenhuis, vergaderingen en alle andere godshuizen waer
sulcx nog niet geschiet is behoorlycke rekeninge gedaen mag
worden". Schepenen en Raden schreven hierbij "Fiat", zodat
dit verzoek was aangenomen.
De invloed van de Raad strekte echter verder. Dat men
trachtte de geestelijkheid in het goede spoor te houden is be
grijpelijk en de stukken zijn er om te bewijzen, dat sommige
zwakke breeders een duwtje in de rug beslist nodig hadden.
Zij werden bevolen zich te beteren, op straffe van weqzen
ding. Want de stad had een belangrijk wapen bij de hand, na
melijk het bisschoppelijk privilege van 2 december 1460,11
waarbij het de rector van het H. Geest Gasthuis was toeqe
staan misdadige geestelijken binnen de palen van de stadsvrij
heid te vangen en op te zenden naar de drost te Vollenhove.
11 Inv. Oud-archief nr. 2322.
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Deze rector werd door de stad aangesteld en was derhalve
meer dan de parochiegeestelijkheid en de woelige menigte
vicarissen en oHicianten van de Raad afhankelijk, zodat het
betrekkelijk eenvoudig was een kerkelijk bedienaar, die zich
al te intensief met wijntje en trijntje occupeerde, de Vischpoort
uit te werken.
In de St. Nicolaaskerk bevonden zich 24 altaren en op elk
daarvan waren een of meer diensten gevestigd, in totaal on
geveer 80. De O. L. Vrouwenkerk telde 5 altaren en ook de
kloosters en gasthuizen bezaten er verscheidene; de juiste aan
tallen of zelfs de namen van de vicarieen zijn niet volledig
bekend. De diensten bestonden uit een aantal missen per
week, te lezen door een vicaris, die daarvoor inkomsten trok
uit de vaste goederen, welke door de stichter van het altaar
waren geschonken. Het benoemen van een vicaris geschiedde
buiten de Raad om. Dit recht tot benoeming ~ het collatie
recht ~ behoorde aan de stichter en na diens dood aan de
gene, aan wie hij dit recht had opgedragen, doorgaans dus
aan zijn nakomelingen. Aangezien het de stichters er veel aan
gelegen was, dat de missen ook inderdaad werden gelezen en
zij uit ervaring wisten, dat althans bij die diensten, waarvan de
Raad de collatie had verworven, de vicarissen terdege aan
hun plicht werden herinnerd, ging men hoe lanqer hoe meer
ertoe over de Raad het collatierecht van vicarieen en oHicies
op te dragen. Tevens was de Raad gewoon die diensten,
waarvan het collatierecht onzeker was geworden of in het
vergeetboek geraakt, aan zich te trekken. Het wa's ook de
Raad, die diensten, waarvan de inkomsten zodanig waren ver
minderd dat ze geen behoorlijk bestaan meer boden, samen
voegde en financieel gezond maakte.
Voor het stichten van een altaar met daarop een dienst van
enige missen per week, bestond veel animo. Bet was immers
het geeigende middel om een zoon of neef als priester een
onderhoud te verschaffen en tevens diende men zijn zieleheil
ermee. In 147712 besloot de Raad dan ook, dat voortaan in
de St. Nicolaas- en Broederkerk geen altaren meer gesticht
zouden mogen worden. Het bleef toegestaan officies op be
staande altaren te vestigen. In dezelfde tijd ~ het jaar is niet
bekend ~ stak de Raad tevens de hand in eigen boezem door
12 Guldenboek fol. LXXVIv.
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te besluiten, dat de burgemeesters niet op eigen houtje over
de begeving van ambten mochten beslissen: "Dat men nae
dessen dage ghiene liene of ampte vergeven en sal, dat syn
ghiestlike of wairlike, vicarien, proeven in den hilligen ghiest,
wakers, raemwakers, costerien of der gelyc, men sal die ge~
mene Raet dair op verboeden laten (samenroepen). Ende die
tweedele van den Raede sullen daer over sitten by verlies die
dan burgemeesteren weren hare pensien ende amptgelt van
den jare".13
Men krijgt de indruk, dat de bestuurders van kerken en .an
dere qestichten weinig zelfstandigheid was voorbehouden.
Toen in 1400 een geschil ontstond tussen de pastoor van Kam
pen en de minderbroeders over het biechthoren en de betaling
van quota, zodat men aan het procederen ging, trokken Sche
penen en Raden de beslissing aan zich en bepaalden .xlat
aIle brieven die an beyde tsyden gevordert sin ende geworven
allinge doet ende machteloos" waren.t+ De Raad bemoeide
zich met het luiden der klokken, het getal der bedeelden in
het kerkportaal, de kwaliteit van het lijkkleed dat men over
de kist mocht leggen, de hond van de koster, die in de kerk
moest waken, en velerlei futlliteiten meer.tf
Het zal allemaal weI zijn redenen gehad hebben, doch tevens
is het begrijpelijk, dat de geestelijkheicl meermalen in verzet
kwam en ernstige twisten ontstonden. Vooral de Francis
caners van het Broederklooster waren ongaarne geneigd zich
naar de Raad te schikken. Omstreeks 14201/1425 - het jaar
is niet vermeld - blijken de priesters van Kampen in staking
te zijn gegaan. "Want inden tyden doe die processen van den
abt van Sancte Marienwarde passiert waren ende die kerck
heer, sine capellaenen, vicarii ende priesteren den dienst Gods
nyet doen en wolde ende Heer Beernt Myle mit Beer Roloff
van Wilsem doe der stat bistant .. .16 Deze Rolof van Wilsum
werd in 1428 beloond met het 'rectoraat van het H. Geest
Gasthuis en Berent Myle, die ook een beloning had gevraagd,
kreeg de belofte: "worde wes ledich dat sy to geven hadden
dat synes gedachtich wesen wolden".

13 DiqestumVetus fol. 119v.
14 Collectoriumfol. LXV.
15 Divcrsorum C, fol. 203v.
16 DiversorumA, fol. 136v.
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In 1439 blijkt twist te zijn ge:rezen tussen de parochieqeeste
lijken van de St. Nicolaaskerk en de kerkmeesters over het
aanbrengen door laatstgenoemden van ornamenten bij het
Allerzielenaltaar. "Item weert iemant die dat de Rade an
brochte die: dat holten belde dat aen dat stoelte voer der sie
lenaltair in Sanct Nicoleskercke nies gesneden is toesmeten
of toe broecken heft den will die stat enen gueden drinck
penninghe geven. Voirt sal men heer Gosen onsen vicecureit
(= de plaatsvervangend pastoor: de eiqenlijke pastoor woon
de elders) seggen soe heer Geryt syn caplaen onredeliken
van den preeckstoel gesproken heft op den kerckmeisteren
van den tymmeren van den banck voer den sielenaltair ende
mede die vrouwen haren budel toeholden solden ende van
IX missen van den hilligen geist toe geven die dat stuelte om
mehouwen of dat belde breken, dat heer Gosen den caplaen
soe guet hebbe dat hie dat van den stoel wederspreken omdat
sanct Niclaes kercke dair genen schade noch hinder by en
lyde. Wille heer Geryt dat nyet doen dat heer Gosen dan van
stonden aen sie eenen anderen caplaen. Geschiede dat nyet die
stat willen daer sullic beraet op hebn dat hem nyet lye liggen
en sal".17
In 1469 was het nodig de vice-cureit en kapelaans ncqmaals
te vermanen, omdat zij zich hadden misdragen bij zeker altaar,
waar gelovigen kaarsen kwamen offeren. Zij .Jiebn gerucht
gemaket om dat sie brabender offerden die somtyts an twee
gebroken of weder van den altaer hem naegesmetenhebn dat
onser stat munte is.18 De oorzaak dezer ruzie is niet geheel
duidelijk, doch wel blijkt, dat de stad kaarsen verkocht.

II.Kloosters

Zoals in andere middeleeuwse steden waren te Kampen enige
kloosters gevestigd. Vanzelfsprekend had de stadsregering
ook hiermede bemoeienis, welke in de loop der eeuwen uit
groeide tot een complex van bepalingen, waarin de rechten en
plichten dezer instellingen omschreven waren.tf

17 Digestum Vetus, fol. 37.
18 Ibidem fal. 79v.
19 Aanvulllng. J. Don schnjft in zijn inieidinq: "Niet qezcqd kan worden,
dat de kloosters in Kampen een bloeirijd hebben gekend. Door hun veelal
sober bestaan werden Zij sterk afhankelijk van de stedelijkc reqerinq. De
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Het is niet meer na te gaan wanneer de eerste kloosters zich
te Kampen vestigden. Zo waren de Franciscanen reeds
v66r 1300 in de stad .20 In de jaren 1325-1339 worden giften
vermeld tot de timmering van het Broederklooster. In het jaar
1337 is de stad uitgelegd, zodat het klooster binnen de stads
muur kwam te liggen. De broeders bezaten een kerk, die ook
door de burgerij werd bezocht, getuige een bepaling van
1371.21dat geen vrouwen in het klooster mochten komen, be
halve in de kerk en het biechthuis.
Zoals over de andere kerken waren ook over de Brocderkerk
provisoren en kerkmeesters aangesteld, die verantwoording
schuldig waren aan de Raad: "De scepen van Campen ende
broeder Volker Blawater gardiaen der mynrebroeder hebben
onderlinqes overdraghen dat breeder Volker dat gestoelte
inder mynrebroederkercken sal doen maken in aller manieren
alse hyt hem eertyts angehenomen hadde. alse by Everde
Boezen, Ludewech Zuvel ende den kerckmeyster de de scepen
daer to ghesat hebbe" .22

In 1472 brandde het klooster af. Slechts enkele voorwerpen
werden gered. Tekenend voor de verbitterinq, welke bij het
stadsbestuur leefde ten opzichte van deze gaudenten, is de
volgende bepaling, waarbij het de breeders verboden werd

stad gaf in vele gevallen de kloosterqebouwcn uit en voerde daaraan her
stellinqen uit. Tengevolge hiervan verkreeg het stadsbestuur invloed op het
kloosterleven en reqelde het vaak interne aangelegenheden del' klooster
Iinqen". M.i. is dit vee! te alqernecn geste1d. Het was een volkomen nor
male zaak, dar een stadsbestuur bepaalde regels gaf t.a.v. het getal klooster
lingen, neringen, landbezit e.d. Dit gebeurde ook in andere steden. Dit im
pliceert evenwel niet, dat het stadsbcstuur zich permanent met de interne
zaken van de kloosters bemoeide. Dit gebeurde slechts incidenteel, namelijk
als een klooster door interne ruzies onbestuurbaar dreigde te worden. Het
zijn [uist de ldoosters waarop de Raad de: minste invloed heeft qekreqen,
hetgeen afdoende blijkt uit het ontbreken van rekenschappen. lets dergelijks
zouden de oversten der kloosterorden dan oak nimmer gedaogd hebben.
Of de kloosters hier rninder qebloeid hebben dan elders en of de stad in
.wele" qevallen de kloosterqebouwen beschikbaar stelde, laar ik gaarne
voor rekening van de schrijver. Dar de kloosters te Kampen zo kariq bedeeld
waren, geloof ik niet. Het convent te Brunnepe was notoir rijk, terwijl het
Bovenconvent ook een en ander bezat. T evens moet men onderscheid rna
ken tussen b.v. de 14de eeuw en die 16de eeuw. Wat in de 14de eeuw
een gegeven situatie is, bchoeft het nog niet te zijn in de 16de eeuw en
omgekeerd.
20 P. Dalmatius van Heel O.F.M., Her Mtnderbroederklooster te Kampen.
Btjdr. Gesch. Minderbr. in Nederl, 1947.
21 Oudste Foliant, £01. 164v.
22 1387. Collectonum, Iol. 28.
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elders te wonen dan tussen hun puinhopen: "Quam die gar~
diaen self anderde ende begeeirde syne ornamenten ende der
bruederen buecken, Burgemeesteren Gosen Clinckenberch
ende Arent van Holtsende segeden hem ten antwerde die or
namenten weren gewasschen, ontorvet ende noch niet weder
gemaket, die straten weren opgebroken, sie en hadde kercke
noch kluse noch huse dair sie in of wtgaen konden, sie weren
arm ende verbrant, sie solden hem oitrnoedich holden, sie sol
den hare cost wynnen als hem voirtyts toegesacht is, sie en
solden gene huusen huren of anders woir woenen dan op hairs
convents eeirde".23
Deze verbittering wordt begrijpelijk als men weet, dat de

broeders nu al jarenlang weigerden de regels van de Obser
vantie aan te nernen, waarop de Raad sterk had aanqcdron
gen. De stad zag nu een kans hen te dwingen en beloofde het
klooster te zuIlen herbouwen als zij zich wilden onderwerpen.
De broeders beloofden dit, doch reeds tijdens de bouw krab
belden zij terug. Na een langdurig geschil, waaraan zeIfs de
Paus van Rome te pas kwam,24 wist de Raad zijn stand punt
zoveel kracht bij te zetten dat in 1480' de onwiIligen het kloos
ter moesten verlaten en vervangen worden door observanten.
In 1482 was het klooster zover gereed dat de broeders ver
zochten vensters te mogen hebben, die uitzagen op het belen
dende H. Geest erve. De Raad, optredende als eigenaar van
het gasthuis, bewilligde daarin: "soe lange dat cIoester voirscr.
blyft inden observantie vanden mynrebroeders requle alsoe
dat nu is ende niet langer",25 waaruit blijkt dat zeI£shet sim
pele plaatsen van enige vensters werd aangegrepen als een
gelegenheid om in de toekomst een stok achter de deur te
hebben.

Bovenconvent

Orntrent de twee bagijnenconventen die de stad telde, is zeer
weinig bekend. Het convent bij de St. Nicolaaskerk, gewoon~
lijk Bovenconvent of Oude Convent genoemd, is, zoals de
rraam aangeeft, het oudste van de twee. Oat eerst in 1365 26

23 DigestumVetus, fo!' 123.
24 Inv. Oud-archief nrs. 2281-2290.
25 DiqestumNovum, fo!' 33.
26 Inv. Oud-arohief nr. 2292.
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een renversaal werd opgemaakt zegt weiniq. aangezien de
Raad gewoonlijk eerst kans kreeg om in te grijpen wanneer
door twist of wanbeheer een convent onbestuurbaar was ge~
worden. Ook bij het Bovenconvent was dit het gevaI. De zus
ters moesten beloven hun "meistersche" en "oldesten des Con
vents" te zullen gehoorzamen en geen personen aan te nemen
zonder toestemming van schepenen en raden. Verder werden
straffen vastqesteld op ontucht, diefstal en verlating van het
convent zonder toestemming.27 Sedertdien genoten de bagijnen
een preuve, die door de stad werd verleend en waarvoor zij
een zeker bedrag moesten betalen. Te oordelen naar de namen
kwarnen zij uit de eerste families van de stad en verrnoedelijk
was dit convent een gezochte gelegenheid voor vrijsters en
weduwen, aangezien geen kloostergelofte werd geeist. Klaar
blijkelijk gold ook voor 1399 de bepaling, dat de eiqendorn
men van de bagijnen na hun dood in het tehuis moesten ach
terblijven, doch indien zij overgingen naar een "convent ener
professide oerden" mochtenzij hun goed meeriemen.ef In 1393
leende het convent geld aan de stad, hetgeen op een zekere
welstand wijst.29 In 1399bleek het nodig een nieuw reglement
vast te stellen voor de "gheystelicke vrouwennamen de woe
nen inder were boven serite Nyclaeskercke streckkende van
der Borchwal bilanx der steqhen op an de hoefstrate'I.w Het
getal baqijnen werd vastgesteld op 24. Zij zouden gezamenlijk
moeten eten, een der vrouwen als "verwarster" kiezen, geen
giften mogen ~ontvangen, geen mannen toelaten en na hun
dood hun eiqendommen in het huis laten, behalve goud en zil
ver. Ook over dit convent blijkt de Raad provisoren te hebben
aangesteld. Het jaar is niet bekend, doch in 1448 worden zij
vermeld.31 Bij de saecularisatie der bezittingen in 1581 bevon
den zich nog 6 bagijnen in het huis, dat ca. 3001goudgulden en
15 mudden rogge per jaar aan inkornsten had.

Buitenconvent
Het convent bij de O. L. Vrouwenkerk, geheten Buitencon~
vent of Cleyne convent, was gelegen op de Burgwal nabij de
27 Guldenboek, fol. LXXVlv; Collectorium,fol. 9a.
28 Diqestum Vetus, fol. 59.
29 Collectorium,fol, 51.
30 Ibidem fol. 90.
31 Inv. Dl. II nr. 106.
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Buitenkerk. De baqijnen behoorden tot de derde orde van
St. Franciscus. Her convent is verrnoedelijk kort .na de uit
legging. van de stad (1337) opgericht. In een testament van
1339 32 wordt het vermeld als "dat nye convent dar buten".
In 1412 werden de bagijnen gedwongen een reglement aan te
nerrien. dat zij zelf mochten ontwerpen.sf Zij beloofden de aan
te stellen provisoren en ministerse te zullen gehoorzamen en
stelden eniqe bepalingen vast ten aanzien van de bezittingen
der geprofeste en niet-qeprofeste zusters. De keuze der no
vicen werd aan de bagijnen zelf overgelaten, waaraan echter
in 1462 een einde kwam. Het verslag hiervan toont aan, dat
de Raad goede redenen had om in te grijpen: "Soe die baqhi
nen in den convente buten by onser vrouwenkercke seer onder
malkanderen oneens weeren int kiesen van tween nien suste
ren vermits dair twee steden ledich weren ende dat onsen
Raet aeriquam, sande die Raet daer hoere provisoers mit nae
me die hoeftlude van den wteren espel als Peter Lubberts
ende Beernt Morre om sie toe onderwysen ende ten bescheide
toe brengen vermits den gebreken ende andere misselic reqi
ment dat sie hebben mit kyven mit wttrecken mit onqehoir
samheyt ende anders. Soe hebben die susteren gemeenliken
ende ellic bysonder mit hairs selves stemme overgegeven dat
sie die kuer afstellen ende nae dessen daqe gene nien susteren
kiesen sullen, sie en hebben een beter regiment van leven
ende een beter geruchte. Ende geenen kuer toe doen of meer
susteren in toe nemen nae dessen dage ten sy by wille ende
consent des gemenen Raets van Campen".34 Het getal der
zusters is niet vermeld, doch uit bovcnstaande bepaling blijkt,
dat zij aan een vast aantal gebonden waren.

Convent te Brunnepe

Het besloten convent der Augustinessen, gewoonlijk het con
vent te Brunnepe qenoemd, blijkt volgens een opgave van de
zusters zelf gesticht te zijn in 1399:· "Nadien die stadt van
Campen onse voirsaten dat huys opten Borgel boven Sancte
Niclaeskercke toe wonen op zeeckere conditien ende voir
warden int jair 1399 unde daernae Sancte Jorgenscapelle ende

32 Oudste Foliant, Fol. 52v.
33 DiversorumA, fol. 134v.
34 DiqestumVetus, fol. 50.
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velt int jaer 1409 hebben vergunt ... ".35 V66r 140'9bewoon
den zij een were in de Hofstraat bij de St. Nicolaaskerk, die
in 1410'van stadswege werd verkocht. In dat jaar betrokken
zij een nieuw gebouwd klooster bij de St. Jorienskapel, dat in
1412door de priores van Windesheim, Belheem en Berg werd
gewijd.36 Bij deze gelegenheid werden 14 zusters "besloeten",
waarvan 4 professie deden.
In 1412 besloot de Raad, dat in het klooster niet meer dan
24 zusters mochten wonen, alsmede 2 priesters en 8 personen
die hen dienen zouden. De joffers mochten een medegave in
brengen, doch na hun professie zou het klooster niet meer van
hen mogen erven. Het klooster mocht ten hoogste 800 oude
schilden aan renten bezitten.37
In 1419 38 werd deze ordonnantie op enige punten aangevuld
en gewijzigd. De kerk moest de gehele dag open blijven voor
de burgers, terwijl drie missen per week moesten worden ge
lezen. De nonnen hadden kennelijk getracht de bepaling, dat
de burgers toegang tot de kapel zouden hebben, naar eigen
inzicht te interpreteren. Voorts mochten in het klooster 36 zus
ters, 12 "conversynnen" en 20 dienstluden wonen. De ge
profeste zusters en conversynnen zouden niet mogen erven
dan van vaders of moeders wege. De goederen, welke hun
op deze wijze aankwamen en buiten Kampen gelegen waren,
mochten zij behouden, terwijl de goederen en renten binnen de
stadsvrijheid gelegen, binnen jaar en dag verkocht moesten
worden. Indien een non burgeres van Kampen was dan mocht
zij van erfenissen anders dan van vaders of moeders wege de
lijftucht genieten, waarna het goed aan de naaste erfgenamen
kwam. Indien zij geen burgeres was mocht het klooster het
goed behouden. Tevens werden bij deze ordonnantie de gren
zen van de "vriheyt des cloesters" vastgesteld.
Deze regeling was bijzonder gunstig voor het klooster, want
niet aIleen werd het getal zusters belangrijk uitgebreid, maar
tevens week de regeling van het erfrecht af van die van an
dere kloosters, aangezien de normale gang van zaken was, dat
kloosterlingen slechts goederen in lijftucht mochten erven,

35 Inv. Oud-archief TIr. 1920.
36 DiversorumA, fo!' 135.
37 Boek van Rechten, fol. 39v.
38 DiversorumA, fol. 137.
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waarna ze na hun dood aan de naaste erfgenamen vervielen.
T evens benadeelde de Raad de eigen burgers, aangezien het
voor het klooster voordeliger was niet-burqerkinderen op te
nemen.
In 1436 blijkt het klooster deze ordonnantie op drie punten te
hebben overtreden.39 Het aantal zusters was ver boven het
toegestane aantal gestegen, men had geerfde goederen niet
binnen het jaar verkocht en tevens had men buiten de limieten
van de kloosterlijke vrijheid getimmerd. De Raad yond hier
in een aanleiding om de gemaakte voorwaarden en toegestane
gunsten op te zeggen. "Ende want priorisse ende joncfrouwen
den burghemeisteren, scepen ende raedt desse voirscr. puncten
nyet geholden hebben so en willen se hem ghiene vorworde
wederholden ende seggen hem die ghemaeckede vorworden
op ende willen hem voirt an inder erftale ende anders rich
ten als sich die stadt van Collen ende die stadt van Utrecht
onse hoeftstadt richten mit cern cloestren ende cern ghiest~
liken luden ende ghelic den olden cloesteren in dessen lande".
Deze maatregel lijkt ons niet slechts te zijn ingegeven door
verbolgenheid om het ontduiken van de ordonnantie, maar
tevens door toenemende bezorqdheid bij het stadsbestuur,
dat zag dat de kloosters steeds rijker werden en steeds meer
land aan particulieren onttrokken. Reeds in 1385 gold de be
paling. dat goederen inde stadsvrijheid, die aan geestelijke
personen geschonken waren, binnen jaar en dag verkocht
moesten worden.s? Veel hielp dit niet, aangezien enerzijds het
stadsbestuur buiten de stadsvrijheid geen jurisdictie had, zodat
de kloosters van de opbrengsten der verkochte goederen ren
ten en landbezit in de omliggende kerspels en in Mastenbroek
kochten, en anderzijds, omdat de burgers deze bepalingen ont
doken en hun bloedverwanten in de kloosters bevoordeelden
door middel van ondershandse acten. Deze schenkingen kwa
men minder voor uit godsvrucht dan wel uit bittere noodzaak.
Zij moesten wel, aangezien de meeste.kloosters de zoqenaam
de "medegave" eisten als zij een zoon of dochter wilden onder
brengen. Het aantal plaatsen was van overheidswege beperkt,
zodat het schenken van een medegave dikwijls het karakter
van bod en opbod kreeg. Dat de kloosters bij hun zakelijke

39 Ibidem. fol. 243.
40 Guldenboek, fal. LXXVlv.
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beslommeringen zelfs op de sympathie van een deel van de
Raad konden rekenen toont een bepaling van omstreeks 1470:
"AI die gene die kinderen in cloestre hebn of kindes kinderen,
susteren of breeders, als dat cloester voir den Raede toe
doene heft sullen die vrende die soe nae syn afkuren".41 Be~
doelde raadsleden mochten in dat geval niet aan de beraadsla
gingen deelnemen. In 147042 werd de strenge bepaling ge~
rnaakt, dat geen erfenis of erfgoed langer dan des persoons
leven in een convent of klooster mocht blijven. In 147243
nam men het besluit: " dat men na nae dessen dage gheen
cloesteren of ewige, mernorie enige tins toeseqelen sal mit
scepenbrieven daer sie mit cope aencornen, wort hem wat ter
eeir Goedes gegeven dat gae synnen ganck". In 147644
werd verboden bij de professie van een zuster het klooster
meer te schenken dan een quarte wijn. Slechts de ouders
mochten grotere geschenken geven.

In 1474 wenste het stadsbestuur te weten hoeveel zusters in
het klooster te Brunnepe in de afgelopen jaren waren gestor~
yen en hoeveel nieuwe aangenomen. Uit het antwoord 45
blijkt, dat vijf zusters waren overleden en dat niernand was
aanqenornen. De pater verzocht met het oog op de vele oude
en zieke zusters, die het klooster zou herbergen, het getal te
mogen uitbreiden. De Raad besloot: "Sie en sullen nae dessen
daege niemant innemen eeir dair drie joncfrouwen gestorven
sint ende dat sullen sie dan den Raede toe kennen geven eeir
sie iemant innemen den wil de Raet hem guedertieren wesen
int aennemen der joncfrouwen ter tyt toe dat dat getal der
joncfrouwen vervult IS nae wtqisinge der fondacien of vor
werden tusschen den cloester ende der stat voirtyts gemaket
ende dan dair voirtaen by toe bliven".

Bij de saecularisatie.der goederen in 1581 waren nog 20 zus
ters in het klooster aanwezig. Het convent ontving toen
1800 goudgulden, c. 20 mudden rogge en 10 vaten boter per
jaar aan cijnsen en pachten. Tevens bezat het .hooi- en weilan
den, die in eigen beheer werden bewerkt,

41 Diqestum Vetus, £01. 112.
42 Guldenboek fol. IHv.
43 DiqestumVetus, fol. 120.
H DiqestumNovum, fol. 25.
45 DiqestumVetus, fol, 74.

280



Agnietenklooster en St. Michielsklooster

Het Agnietenklooster of klooster van St. Agnes op de Vloed
dijk en .het St. Michielsklooster or de Oort te Brunnepe wa
ren beide van de derde orde van St. Franciscus. Wanneer
deze kloosters gesticht zijn is niet bekend, doch - naar ik ver
moed - heeft de stichting niet v66r 1400plaatsgevonden. Op
30 juli 142246 nam de bisschop van Utrecht de zusters van
van St. Agnes onder zijn bescherming en verIeende hun de
kerkelijke vrijheid. Het St. Michielsklooster wordt voor het
eerst vermeld in 1424. In dat jaar blijken in beide kloosters
ernstige twisten te heersen "ende noch meer alst scheen onder
onsen gueden burgeren ende ondersaten" .47 Het blijkt, dat
beide kloosters dezelfde biechtvader hadden, die grootse ar
chitectonische plannen uitvoerde en nogal eigenmachtig op~
trad, waardoor hij niet slechts de oudste en verstandigste zus
ters tot uittreden dwong, maar tevens de Raad van Kampen
tegen zich in het harnas joeg, aangezien de timmering zonder
zijn toestemming was geschied. Tevens schijnt onder de zus
ters een strijd te hebben gewoed over het aannemen van een
andere orde.
Zoals in voorgaande gevallen werd ook nu door het ingrijpen
van de Raad de rust spoedig hersteld. De pater werd weg~
gestuurd en heide kloosters kregen een reglement. De zusters,
die gaarne toegaven, dat onder stedelijk toezicht deze wan
ordelijkheden nimmer zouden hebben plaatsgevonden, beloof
den het reglement te zullen naleven "om merckeliken uytganck
somiger zusteren die doe mit hem woenden dair grote twy
drocht ende confuys onder hen van opgestaen were". De zus
ters van het St. Michielsklooster mochten geen kerk, kapel,
altaar of altaarsteen hebben, maar moesten ge1ijkde burgers
in de stad de kerk bezoeken. Zij mochten hun were niet laten
wijden, noch verder betimmeren. Zij mochten geen statuten
aannemen en aan niemand beloften doen "want sy angesien
hebben wtganck somiger zusteren die bute ghebleven ende
somigher die mannen nemen", Hun biechtvader zouden zij
benoemen onder goedkeuring van de Raad en zij mochten
geen personen aannemen of wegsturen dan met toestemming

46 Inv. DI. II nr. 210.
47 Diversorum A, fol. 145.
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van de provisoren, die de. Raad zou afvaardigen. De provi
soren zouden de moeder aanstellen en afzetten "by bescheid
ende meisten stemmer;" van biechtvader en zusters. Het getal
zusters, dat 35 bedroeg, zou worden teruggebracht op 28. Zij
mochten slechts 5 linnengetouwen bezitten, doch zoveel wol
lengetouwen als zij wilden. Het werd hun verboden voor
's morgens 6 uur en na 's avonds 6 uur te werken. De Raad
stelde een nieuwe rnoeder voor, waarop alle zusters hun stem
uitbrachten, op drie na, die wegtrokken.
yoor het St. Agnietenklooster werd een ongeveer gelijklui~
dende ordonnantie opgesteld. In dat klooster, waarin eveneens
zonder consent van de Raad getimmerd was, verbleven op
dat tijdstip 58 zusters en novicen. Het aantal werd vastgesteld
op 36. Het getal linnengetouwen werd beperkt tot 6, terwijl
het aantal wollengetouwen vrij was. Ook hier golden de
zelfde werktijden, aangezien de Raad in een opwelling van
vaderlijke genegenheid oordeelde, dat de langdurige arbeid
voor velen te zwaar was. T evens zal het belang der am
bachtsgilden een woordje hebben meegesproken.
Het kapittel van de derde orde, dat te Utrecht bijeen was en
waar "verghadert waren tusschen XL ende vijftich Capitte
laers" ,48 gelijk de stadssecretaris rnisschien ongewild ironisch
schreef, was niet ingenomen met deze ingreep van stadswege,
die kennelijk nogal opzien had gebaard. De zusters van het
St. Michielsklooster ontvingen een schrijven met de volgende
aanhef: "Want wy vernomen hebben van voele goeder lueden
dat grote turbacie ende twist in uwen huyse is opgestaen
also dattet gerichte van der stat hem van uwen huyse ende
ordinancien onderwinden wil wt welcke grote schandalizaci
inden lande is opgestaen ende noch meer boesheit moch voirt
spruten". De zusters werden eraan herinnerd, dat het kapittel
van de H. Stoel te Rome macht ontvangen had "te zetten
ende te ontzetten te binden ende te ontbinden". Zuster Johan
van Toll, die van Raadswege was aangesteld als ministra,
werd afgezet en ene Alyt Visken aangesteld. Vermoedelijk
heeft dit machtsvertoon weinig gevolgen gehad, want op een
lijst van iets latere datum 49 komt zuster Johan als ministra
voor.

48 Ibidemfo!' 154.
49 Ibidemfol. 145v.
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In 1445 kreeg het St. Michielsklooster een nieuwe ordonnan
tie,50waarbij enige belangrijke veranderingen in de oude wer
den aangebracht. Een bijzonderheid is, dat deze ordonnantie
door de'bisschop van Utrecht is medebezegeld, terwijl hem te
yens de arbitrage van geschillen werd opgedragen. Vermoede
lijk houdt dit verband met het geschil met het kapittel der der
de orde. De zusters mochten geen Iaken bij het el snijden en
geen lakens verkopen, niet meer dan 4 linnengetouwen bezit
ten, doch zoveel wollengetouwen als zij verkozen. Zij mochten
geen erfenissen van burgers aanvaarden dan op lijftucht en
geen kostbaarheden of huisraad accepteren. Zij mochten geen
andere orde aannemen of zich laten besluiten dan met con
sent van de Raad. Bet getal zusters werd vastgesteld op 60,
waarvan 2/3 burgerkinderen. Het werd hun toegestaan een
kapel met kerkhof te hebben, doch zij zouden geen missen Of
sermoenen met open deuren mogen houden. Zij mochten nie
mand bij de diensten toelaten, tenzij bij professie of begrafenis
van een zuster. Indien een burger op hun kerkhof begraven
wilde worden, zou de St. Nicolaaskerk daarvan 6 oude schil
den trekken.
Het Agnietenklooster verkreeg in 1452 een nieuwe ordonnan
tie,51 die wederom bijna gelijkluidend was. Ook hier werd
het getal zusters vastgesteld op 60 en het aantal weefgetouwen
op 4. Tevens werd bepaald, dat geen getimmerten van meer
dan twee steens dikte mochten worden opgericht, een bepa
ling, die vermoedelijk betrekking had op de te bouwen kapel,
die in 1456 werd ingewijd.52Geschillen zouden onderworpen
zijn aan de arbitrage van de Raad; over de bisschop van
Utrecht wordt niet meer gesproken.
De zusters van beide kloosters hielden zich onledig met »re
Yen,terwijl zij tevens hun eigen vee weidden, hun brood bakten
en bier brouwden. "Van desen mach niemandt van den rnor
gen tot den avondt ledich wesen dan moeten altsamen die
kost mit hoeren sueren arbeit helpen winnen ende die vage
stercken, die krancken ende olden handreyckinge doen ende
nochtans heft niemandt meer dan soberlyck syn onderholt
van spyse, dranck ende c1edinge ende deelen nochtans die

50 Inv. Oud-archief nr. 2293.
51 Ibidemnr. 2294.
52 Inv. Dl. II nr. 215.
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schame1en meer mede dan sie weI mocht hebben",53 Iezen wij
in hun opgave van 1581, waaruit tevens blijkt, dat het St. Mi
chie1skIooster jaarlijks ca. 500 goudguIden aan renten trok
en het St. AgnietenkIooster ca. 275 goudguIden, 100 mudden
rogge en 25 vaten borer, waarvan 100 goudgulden uitging
aan cijnsen. Het St. MichielskIooster had de Iaatste jaren van
zijn bestaan met moeilijkheden te kampen aangezien door de
roerigheid der tijden vele cijnsen en pachten niet betaaId wer
den, hetgeen in meerdere of mind ere mate ook voor de andere
kIoosters gegoIden zaI hebben. In het St. MichielskIooster
waren in 1581 nog 17 en in het St. AgneskIooster nog 16 zus
ters aanwezig. In 1600 Ieefden van het St. AgnietenkIooster
nog twee nonnen, 'die beide aan de pest Iagen.

St. Brigittenklooster

Het St. BrigittenkIooster op de VIoeddijk heeft niet aItijd in
Kampen gestaan. In 1440 werd het de "arme schamele susters
van Iselmuden", die het St. Katharinahuis 54 aIdaar bewoon
den, toegestaan zich in de stadsvrijheid te vestigen, mits hun
aantaI niet groter zou zijn dan 33 zusters. Tevens moesten zij
hun erfqoed in de stadsvrijheid binnen jaar en dag verkopen
en bij de timmering zich richten naar 's Raads aanwijzingen.
Het getaI linnen- en wollengetouwen, aIsmede de aanstelling
van biechtvader en ministra werd aan de goedkeuring van de
Raad onderworpen en tevens beIoofden zij bij aanname van
novicen de burgerkinderen te begunstigen, terwijl geen rneis
jes zonder toestemming van ouders of voogden mochten wor
den aangenomen.
In 14601verwierf de Raad zich de dankbaarheid van de k100s
ter1ingen door enige beIangrijke concessies toe te staan. Na
uiteengezet te hebben dat "die goede stat van Campen een
begin ende een fundament onses cIoesters is geweest", blijkt
de Raad met "sonderlinger gracie geconsentiert (te) hebn aen
toe nemen die oerde sarrcti Augustinus, geheten sancti Salva
toris nae insettinge der hilliger weduen sancte Brigitten ende
eerie kercke mit cIocken mit clockhuse mit dormiter ende an
dere tymmer des ons van noede is to tymmeren".55 Het k100s-

53 Inv. Oud-archief nr. 1920.
54 Zie ook St. Maartensklooster,
55 Diversorum A, fol. 147.
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ter werd nu een dubbelklooster en in ruil voor deze gunsten
beloofden de kloosterlingen niet verder te zullen bouwen dan
overeengekomen was, te weten tussen de Vloeddijk en de
Nyewetering. Zij zouden geen erfenissen, pachten of cijnsen
aankopen binrien de stadsvrijheid, geen erfenissen aannemen
dan op lijftucht, geen nering drijven dan tot's kloosters be
hod "gelyck wy dus lange gedaen hebben", niet meer dan
60 zusters en 25 broeders herbergen, bij geschillen niet elders
recht zoeken, de parochiekerk niet benadelen door hoogmis te
zingen, in de voormiddag te preken en biecht te horen. Indien
iemand zich op hun kerkhof' wilde laten begraven zou het
klooster erop toezien dat de parochiekerk recht werd gedaan.
De Iinanciele toestand van het klooster was in 1541 niet gun~
stig. T oen de Raad in dat jaar besloot, dat de klcosters en
gasthuizen van de gebouwen en erven, die zij zel£ bewoonden,
schatting moesten betalen, werd het Brigittenklooster als enige
daarvan vrijgesteld "angemerckt de groete armoet daer is".56
Ten tijde van de saecularisatie beurde het klooster 6501 goud~
gulden aan renten, alsmede 80 a 100'mudden rogge van de
derde 9arve in Drenthe. In 1581 waren nog 18 zusters in het
klooster aanwezig. De oversten waren gevlucht, zodat het niet
mogelijk was een nauwkeurige staat van de bezittingen op te
stellen.

Cellebroedersklooster

De Cellebroeders van de orde van St. Augustinus vestigden
zich in 1475 te Kampen en kregen in 1477 toestemming een
klooster in te richten in een huis op de Horstweg bij de St. Ni
colaaspoort (later Cellebroederspoort genoemd), dat hun door
Heer Hartwich van den Vene was geschonken. Dit klooster
was in 1481 in zoverre gereed dat het betrokken kon worden.
Op 11 april 1477 gaven de breeders een renversaal aan de
Raad, die de volgende punten bevatte:57 het klooster zou al
leen mannen herbergen, ten getale van 6 of 7. Zonder toestem
ming van de Raad zouden zij geen andere orde aannemen.
Zij zouden onder de visitatie van de bisschop van Utrecht
staan en geen privileges of bijzondere voorrechten verwerven.
Ten tijde van pestilentie mochten zij niet uit de stad trekken,

56 Inv. Oud,arch·ief nr. 21, fo1.44v.
57 Ibidem nr. 2296.
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maar moesten de zieken verzorgen en de doden beg raven.
Een zieke mocht hun aIleen geld of goederen nalaten in teqen
woordigheid van drie getuigen en dan nog slechts tot een
waarde van drie rijnsgulden. Bij aanname van novicen zou
den burgerkinderen de voorrang genieten. Zij mochten geen
vast goed in de stadsvrijheid hebben en geen erfenis aan
vaarden dan op lijftucht. Roerend goed, dat zij erfden, moes
ten zij verkopen. Bij geschillen in wereldlijke zaken zouden zij
zich onderwerpen aan de Raad; in geestelijke zaken aan de
bisschop van Utrecht.
Verder is omtrent de Cellebroeders weinig bekend. Uit door
hen aan schepenen ter bekrachtiging overgegeven testamenten
blijkt, dat zij tijdens pestepidemieen werkzaam waren en uit
de legaten, die hun werden toebedeeld, blijkt tevens dat zij bij
de burgerij zekere populariteit genoten. Vermoedelijk sym
pathiseerden zij met de Hervorming, getuige het feit, dat zij
prediking van de nieuwe leer op hun erf toelieten. Na de re
formatie zetten zij hun werk voort; niemand schijnt gevlucht
te zijn, gelijk bij ander kloosters het geval was. In 1581 be
schikte het klooster over een jaarlijks inkomen van 105 qoud
gulden. "Desse voirscr. parcelen binnen die incompsten ende
renten van onsse schamele convent dat in sich niet voel heft
dan omme een ofte drie minsschen van te leven als wyt tsae
men all cregen, nu blyft den dorden penninck well achter dair
wy niet van hebben ende wy moeten der mit soeven oft acht
mans op leven. All hadden wy noch eens soe voele renten, soe
can ick 't convent niet opholden sonder bystant van guede
luyden" .58

Cellezustersklooster

Bet klooster van de Cellezusters, of Zwarte zuster, of zusters
'Van St. Anna was gelegen op de Broederweg. Over hen is
zeer weinig bekend. Nanninga Llitterdijk veronderstelt, dat zij
waarschijnlijk tegen het laatst van de 15e eeuw in Kampen
kwamen.bv Zij behoorden evenals de Cellebroeders tot de orde
van St. Augustinus. In 1520 werd hun toegestaan "na older
gewoente te moegen weven sonder gilde te winnen".60 De

58 Ibidem nr. 1920.
59 J. Nanninga Llitterdijk, Geschiedk. Overt. en Metkw .• £01. 138.
60 Inv. Oud-archdef nr. 21, fol. 34v.
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stadsregering getuigde in 1526, dat zij een goede en strenge
orde naleefden, de drie geloftes deden, de burgers bij dag
en nacht in hun ziekte bijstonden, werken van barmhartiq
held verrichtten en van goede naam en faam waren.v!
In 1581 bezat dit klooster een jaarlijks inkom en van 16 qoud
gulden aan renten, waarvan nog 8 guldens uitgingen. "Is die
gewiste ende beste rente dat wy voir guede luede doeren gaen
ornme een almisse waer van wy nog die E. Raedt ende bur
gere bedancken".62 In dat jaar waren nog 3 zusters in het
klooster. Omtrent hun vroeger aantal, alsmede de verhouding
waarin het klooster tot het stadsbestuur stond, zijn geen ge~
gevens aangetroffen.

St.Maartensklooster

Het St. Maartensklooster van de Karthuizers 63 lag in de
buurtschap Oosterholt buiten Kampen op de Sonnenberg en
heeft nog geen honderd jaar bestaan. Op de Sonnenberg
blijkt het St. Katharinahuis gelegen te hebben dat de zusters
van IJ sselmuiden in 1440 verlieten. Verrnoedelijk hebben zij
dit aan de stad Kampen afgestaan toen zij zich binnen de
stadsvrijheid vestigden.64 Dit zou kunnen verklaren, waarom
het stadsbestuur in 1477 toestemming gaf tot oprichting van
een klcoster in het gebied van het drostambt IJsselmuiden.
,,Is by secpene, rait ende geswoeren meenten beliefft ende
consentiert dat die guede ghiestlike mannen van den Carthu
ser orden hier in Mastenbroick opten Sonnenberch over die
Isele sullen een cloester moegen tymmeren ende dat bewonen
want sceperien rait ende meente averlech hebben ende rippen
raiden dair op gehat datt die stat Campen oeren borgheren
ende inwoeners niet hinderlich wesen sal".65
De vestiging van de monniken blijkt in 1484 te hebben plaats
gevonden en in 1485 verwierf het klooster van de pastoor
van Wilsum de kerkelijke vrijheid. Aangezien het klooster
dus niet op het grondgebied van Kampen lag, zullen de be-

61 J. Nanninga Uitterdijk, alsvoren, fo!' 138.
62 Inv. Oud-archief nr. 1920.
63 Mr. A. P. van Schilfqaarde, Inventaris van het archief van het
Karthuiserklooster op de Sonnenberg bij Kampen. Get'ypt. Bibl, Kampen
nr. 5132. ,
64 Schoenqen, Overijssel tot in de 17de eeuw, biz. 529.
65 Diversorum A, fol. 27v.
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moeiingen van de Raad gering zijn geweest. Een renversaal
is dan ook nooit door de kloosterlingen bezegeld.
In 1572 moesten de monniken het klooster verlaten, doch na
de aftocht van graaf Willem van den Berg schijnen zij te zijn
teruggekeerd. waarna in 1578bij de inname van de stad door
de graaf van Rennenberg het definitieve vertrek volgde. De
stad Kampen. die de geestelijke goederen op haar grondge~
bied hezette, nam ook bezit van het klooster op de Sonnen
berg. Op 28 mei 1580 schonk aartshertog Matthias de in
komsten van dit klooster aan de stad ten behoeve van de Ior
tificatie. De gebouwen werden afgebroken en de materialen
daarvan verwerkt bij de bouw van een bolwerk voor de Kal
verhekkenpoort. Toen bij de resolutie van Schepenen en Ra
den van 26 februari 1592 de geestelijke goederen onder een
administratie werden gebracht. die beheerd zou worden door
de Gecommitteerden tot de Ecclesiastique Goederen, werden
de Zonnenberger~ of Karthuizergoederen hiervan uitgesloten
en bleven gereserveerd voor de Iortificatien. Eerst bij resolutie
van 23 mei 1611werden zij bij de overige geestelijke goederen
gevoegd.

III. Memorien en Armekamer

In het middeleeuwse Kampen bestonden enige broederschap
pen of memorien, die tot dod hadden de heiliging der leden
te bevorderen door missen en gebedsoefeningen. de overleden
leden gezamenlijk te begraven en in missen en jaargetijden
te gedenken. alsmede de a~moede te bestrijden door midde1
van uitdelingen. Tevens zal het gezelligheidselement niet heb
ben ontbroken, want jaarlijks kwamen de leden bijeen om
maaltijd te houden.66

66 AanvuJling. J. Don schrijft in zijn inleidinq: ..Zij stichtten eiqen vica
rieen dn de kerkgebouwen, uit giften en legaten, koren- en boterpachten,
qeldrenten en thinsen werden de kosten del' versierinq en verlichting van
het altaar bestreden en de pniesters en andere kerkdienaren beloond". In
mijn manuscript had ik aanvankelijk staan: "Tevens beschikte de rnemorie
over een eigen altaar en een vicaris, die gehouden was een of rneer missen
per week te lezen tot intentie van het zielehefl del' overleden breeders en
zusters", Deze zin heb ik er echter uitqeschrapt, aangezien ik geen vol
doende zekerheid had dat de memorien inderdaad over eigen altaren en
vicarissen beschrkten. Ik meende aanvankelijk dit te mogen afleiden uit de
Raadsresolutie van 1471,waarin sprake is van "ornamenten" van mernorien.
Dit kunnen inderdaad altaarstukken geweest zijn, maar dan nog sluit dit Diet
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De stad Kampen telde zes memorren, waarvan de oudste -
de Schepenmemorie - in 1311 67 werd gesticht in de St. Ni
colaaskerk als een "memorie van den ghelerden gesellen van
den core ende van anderen guede lueden die se daertoe ne
men". De .Jueden van de core" waren de schepenen, raden
en meentslieden, hetgeen de naam Schepenmemorie verklaar
baar maakt. In 1535 werd besloten.: dat alIe schepenen en
raden lid moesten zijn en dit hun leven lang blijven.
De St. Jorienmemorie werd vermoedelijk gesticht door leden
van de St. Jorienschutterij. Het jaar van oprichting is niet be
kend, doch de naam komt reeds voor in 1398. Deze memorie
behoorde oorspronkelijk tot de St. Jorienskapel te Brunnepe,
doch werd, waarschijnlijk bij de overdracht van de kapel aan
de zusters van St. Augustinus in 1409, overgebracht naar de
O. L. Vrouwenkerk. In 1530 werd zij met de O. L. Vrouwen
memorie verenigd.
De O. L. Vrouwenmemorie in de gelijknamige kerk, werd ge~
sticht op 28 november 1380, dus kort na de bouw van de
kerk, die in 1369 plaats vind.68
De H. Sacramentsmemorie, gesticht op 28 mei 1401 in de
St. Nicolaaskerk, was de memorie voor de geestelijkheid van
Kampen. Reeds in 1393 blijkt men met de oprichting te zijn
begonnen,69 doch eerst acht jaren later werd een stichtinqs
acte opgemaakt.
De H. Kruismemorie, gesticht in 1416,70 en de St. Cunerame-

uit, dat de diensten evenqocd op het hoogaltaar .of een ander altaar ge~
houclen kunnen zijn. Ik weet .het domweg niet. In betde kerken wordt een
aantal vicarieen genoemd, doch ik heb nirnmer aanwijzingen gevonden dat
zij van een of andere memorie waren.
Verder schrijft hij: "Oak de wekelijkse uitkering in geld en in natura aan
"die reehte arme huissittende, die daqlrlix bider straten om Gode nyct en
qhucn". geschiedde nit deze Iondsen". Zoals het hier staat krijgt men de in
druk, dat de memorien alleen huiszittencle armen bedeelden, hetgeen zeer
zeker niet het qeval was. Bedoeld citaat is. als ik mij goed herinner, uit het
testament van Ave Sybrants en heeft derhalve niets met de memoricn te
maken. De memorien deden weltswaar 66k aan verzorging van huiszittende
armen, doch Zij bcdeelden voornamelijk de rnensen, die in de kerken de
"wastekcns" kwamen halen. [uist om .de huiszittcncle armen te steunen heeft
Ave Sybrants scherikinqen qcdaan, M.L komt hct verschil tussen renten,
cijnscn en paehten bij deze sehrijver niet geheel tootzijn recht.
67 Overijsselse Almanak 1839, blz. 127.
68 O. R. en G. Versl. en Med. IX, bIz. 29.
69 Inv. D!. II, rcqest nr. 86.
70 Overijsselse Alrnanak 1840, bIz. 35.
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morie, gesticht op 1 april 1456,71 waren eveneens in de
St. Nicolaaskerk gevestigd.
Het dagelijks bestuur van een memorie werd gewoonlijk ge
vormd door vier memoriemeesters (bij de H. Sacraments
memorie twee provisoren en twee memoriemeesters), die de
wekelijkse uitdelingen regelden en het financieel beheer veer
den. Door aankoop en schenkingen geraakten sommige me
morien tot grote welstand, hetgeen zekere gevaren met zich
meebracht. In 1471 besloot de Raad, dat de H. Kruismemorie
en de O. L. Vrouwenmemorie niet meer dan 100 aalmoezen
per week mochten uitreiken.72 Een aalmoes mocht niet groter
zijn dan een kromstaart brood met een half pond boter, of met
spek of haring ter waarde van de boter. Van het geld, dat
de memorien zich op deze wijze bespaarden, moest de ene
helft worden afgedragen aan de kerkmeesters ten behoeve van
de timmering, terwijl de andere helft voor de dienst Gods en
de ornamenten van de memorie mocht worden aangewend.
Uit bovenstaande bepaling blijkt genoegzaam, dat de memo
rien weinig vrijheid van handelen was voorbehouden. Overi
gens was het beperken van het getal aalmoezen een beqrijpe
lijke maatregel. Immers, van een georganiseerde armenzorg
was voor de reformatie geen sprake. Men bedreef liefdadiq
heid op eigen gelegenheid, waardoor horden bedelaars en
leeglopers in stand werden gehouden. De Raad poogde her
haalde1ijk orde te scheppen door de bedelarij geheel of al
thans in de kerkportalen te verbieden. De bepaling, dat pas
santen slechts drie dagen in de gasthuizen mochten verblijven,
diende eveneens tot beteugeling van het potverteren op de zak
van de burgerij.
Door de resolutie van 11 augustus 154773 werd de
zelfstandigheid van de memorien nog meer beknot. We
gens de "groeten ende menichfoldige gebreecken tgeschien
by den memoriemeysteren van der memorien ende procura
toren der huyssittende armen" werden van stadswege twee
provisoren aangesteld. Zonder hun advies mochten geen nieu
we memoriemeesters en procuratoren gekozen worden en te
yens mocht men zonder hun consent niet kopen of verkopen.

71 Ibidem 1841, blz. 67.
72 Diqcstum Novum, fol. 23.
73 Ibidem fol. 158.
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Op het grondgebied van Kampen hielden naast de zes me
morien ook de kloosters en gasthuizen zich met liefdadigheid
bezig, .terwijl daarnaast de kerkmeesters der verschillende
kerken en niet te vergeten talrijke particulieren aan de kerk
deur de zogenaamde "wastekens" uitreikten, op vertoon waar
van men giften kon afhalen.
Naast het zwervend bedelvolk waren er ook huiszittende
arm en, ten behoeve waarvan Ave Sybrantsweduwe op 12 ok
tober 1504 74 enige rent en schonk, welke door drie testamen
toren zouden worden' ingemaand en verdee1d. Bij nadere be
schikking van 23 augustus 1506 75 schonk zij nogmaals enige
renten en stelde vier provisoren aan, die belast zouden zijn met
de administratie.
Dit impliceert echter niet, dat v66r Ave Sybrants niets ten
behoeve van de huiszittende armen zou zijn gedaan. In 1459
en 1491 76 worden giften verme1d voor de huiszittende of el
lendige armen binnen Kampen, waarbij respectievelijk de
O. L. Vrouwenmemorie en de H. Kruismernorie werden aan
gewezen om de gelden te beheren. Het is dan ook zeer de
vraag of de fundatie van Ave Sybrants zoiets volstrekt nieuws
was als Nanninga Uitterdijk 77 en degenen, die hem klakke
loos naschreven, veronderstellen. Het lijkt ons bepaald over
dreven de weduwe te beschouwen als de stichteres van het
instituut, dat na de reformatie de Armenkamer heette. Welke
organisatie Ave Sybrants voor de geest heeft gestaan is uiter
aard niet meer na te gaan, doch het feit, dat de procuratoren
ook memoriemeesters werden genoemd, doet vermoeden dat
hun activiteiten op hetzelfde vlak als die der mernorien ge~
legen moeten hebben, te weten het uitdelen van porties brood,
boter, spek en vis aan de armen. Oat in de hiervoor geciteerde
resolutie van 11 augustus 1547 de memoriemeesters en procu~
ratoren der huiszittend armen in een adem worden genoemd
en op ge1ijkewijze getracteerd, doet eveneens veronderstellen,
dat in organisatie en werkwijze weiniq verschil zal hebben be
staan. Opvallend is, dat de provisoren of procuratoren van de
huisarmen dikwijls dezelfde personen zijn als de bestuurders
der mernorien.
74 Inv. Dl. II, regest nr. 889.
75 Ibidemreqest nr, 915.
76 Ibidemregest nrs. 386, 738.
77 Reg. v. Ch. en Besch.,dee!X, Inleidinq.
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De procuratoren der huisarmen worden voor het eerst vermeld
in 150978, terwijl Ave Sybrants nog in 1518. in leven blijkt te
zijn.79 In 1527, 1528 en 1531 droegen haar testamentoren
renten over aan de huiszittende arrnen, zodat zij vermoedelijk
in 1526 of 1527 is overleden.80
De fundatie ten behoeve van de huiszittende armen was evenals
de memorien een onafhankelijke instelling, totdat de genoem
de resolutie van 11 augustus 1547 hieraan een einde maakte.
De procuratoren kregen twee provisoren van stadswege bo
yen zich, die zoals vermeld moesten adviseren bij verkiezingen
en vooraf eventuele koop en verkoop goedkeurden. Op 16 no
vember 1564 81_trok de Raad de benoeming der vier procu
ratoren geheel aan zich, dit op verzoek van de fungerende
procuratoren, die verklaarden niemand bereid te hebben qe
vonden zitting te nemen. Voortaan werden zij van stadswege
benoemd en mochten niet bedanken, op straffe van een geld
boete van 25 goudgulden. De resolutie van 10 januari 1578
bepaalde, dat twee provisoren tevens de Iunctie van wees
meester zouden vervullen.
Op deze wijze kwam het stadsbestuur voor de verzorging der
huiszittende armen te staan, waartoe vooralsnog geringe mid
delen aanwezig waren. Eerst na de reformatie zou het geluk
ken de nodige eenheid in de armenzorg te brengen.82 In 1581
78 Inv. DI. II, reqest nr. 961.
79 Ibidem reqest nr. 1061.
80 Ibidem regest nrs. 1185, 1199, 1239.
81 Guldenboek fol. CXI.
82 Aanvulling" J. Don schrijfr in zijn Inlcidinq: "Het geval van Ave Sy
brants staat niet op zich zeIf. Het geeft echter blijk van zich wijzigende
inzichten in de tot dusver gevoerde armenzorq. Het stadsbestuur werd meer
direct bij de arrnenzorq betrokken en reeds in het voor-reformatorischo
Kampen is er een ontwikkeling merkbaar naar een qeheel van stadswege
geordende armenzorg. Het zou tot na de reformatie te Kampen duren al
vorens tot instelling van een stadsarmcnkamer werd besloten". Ik zou
gaarne willen weten welke ontwikkel'inq de schrijvcr heeft opgemerkt en
welke inzichten zich zo al wijziqden, Ik qeloof, daj hij hier een aantal din
gen aan elkaar rijqt, die in Feite niets met elkaar te makcn hehben. Het
.Jnzicht" van de middelecuwer was het leerstuk dcr qoede wcrken. Men
kan stellen, dat, zolang een gemeenschap rooms bleef, dit inzicht geen wljzi
ging zal hebberi onderqaan. De stadsbesturen daarenteqen zagen al eeuwen
lang met bezorqdheid aan, dat door deze ongeorganiseerde milddadigheid
ecn leger bedelaars en zwervers werd instand qehouden. een standpunt of
"inzicht", waarin evenmin veel wijziging kwam. De macht en oak de wi!
am door een drastischc centralisatie daarin verandering te brengen ont
braken echter, aangezien dit fundamenteel zou hebben ingedruist teqen de
maatschappij-opvattinq van die tijd. Ik ben niet bereid in deze vrij statische
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moesten de memorien opgave van hun bezittingen doen. Bet
beheer werd overgenomen door provisoren van stadswege.
Bij resolutie van 13 januari 1593 werd aanvankelijk de ver
zorging der armen opgedragen aan de diaconen der gerefor~
meerde kerk, onder uitdrukkelijke last, dat zij geen onder
scheid naar religie zouden maken, .doch reeds op 12 januari
1598 werd besloten, dat de goederen der memorien en huiszit
tende armen verenigd zouden worden in een "Armenkamer".
De stad trok dus opnieuw de armenzorg aan zich en gaf deze
niet meer uit handen. Toen in 1610 .Hillebrant Tellevoren zijn
bezittingen naliet aan de armen, onder bepaling dat Arent
toe Boecop en Hendrik Gysberts als zijn testamentoren de ad
ministratie en uitde1ingen zouden verzorgen, werden zij bij
resolutie van 13 juni 1611 ge1ast de goederen over te dragen
aan de Bedienaren der Armen.
De armenkamer werd ingevolge K.B. van 28 november 1818
opgeheven (besluit van B. en W. van 28 december 1818) en
vervangen door het College van Administrateuren van de
Algemene Onderstand, dat op 1 januari 1844 werd opgevolgd
door het Hoofdbestuur van het Armwezen. Dit bestuur moest
op 1 januari 1854 plaats maken voor het Burgerlijk Arrnbe
stuur. Bij raadsbesluit van 18 oktober 1932 nr. 31 werd met
ingang van 1 november 1932 dit bestuur van zijn taak ont
heven en vervangen door het College van Regenten van de
Algemene Armengoederen en andere Instellingen van W el
dadigheid. Deze ins telling is gerangschikt onder art. 2 letter a
van de Armenwet en wordt dus aangemerkt als een gemeente~
lijke instelling van we1dadigheid, waarvan het bestuur bij
reglement is opgedragen aan een College van Regenten, waar
van de leden door de Raad worden benoemd.

situatie een ontwikkeling te zien naar een geheel van stadswege geordende
arrnenzorq. Ik moge de schrijver er opmerkzaam op maken, dat, ondanks
de naasting del' armenfondsen na de reformatie, de verschillende kerke
lijke genootschappen tach weer hun eigen armenverzorqinq hebben qe
krcqen, die tot op de dag van heden bestaat. De natuur blijkt derhalve
sterker te zijn dan "ontwikkeling" en "inzicbt". Ik geloof dan ook, dat als
de reforrnatie niet gekomen was, de armenfondsen niet genaast zouden zijn;
in de zuidelijke landen is dit b.v. nimmer gebeurd.· Ik geloof derhalve,
dat de reformatie voor de armenzorg te Kampen wel deqelijk een caesuur
betekent en dat bet derhalve volkomen loqisch is, dat men eerst na de
reformatie tot stichting van een armenkamer is overgegaan, tenzij de schrij
vel' kan aantonen dat reeds v66r de reformatie plannen dienaanqaande be
stonden.
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IV. Vergaderingen

Vergaderingen of hofjes kwamen reeds in de 14de eeuw te
Kampen voor. De oudste aantekening dateert van 6 juni
1350,83zijnde een acte, waarbij Wende1moet Engelberts na
haar dood enig goed nalaat om een huis te bouwen ten be
hoeve van "arme luden dys best to doene hebben ende de die
scepen daer ontfaen tot oer herberghe". Men merke op, dat
de schepenen dus het recht ontvingen om nieuwe proveniers
aan te wijzen.
Het aantal vergaderingen moet in de 15de eeuw tamelijk groot
zijn geweest, getuige het feit, dat in 148184 verboden werd
nieuwe vergaderingen te stichten zonder consent van stads
wege. Indien men een vergadering wilde maken, zou de Raad
bezien of er genoeg fondsen aanwezig waren. Tevens zou
van de bestaande vergaderingen het getal proveniers niet mo
gen worden uitgebreid. Een loffelijke maatregel, aangezien
men uit eerzucht of om hemels loon er al te gemakkelijk toe
overging een vergadering te stichten, zonder dat voldoende
middelen voorhanden waren om het huis te onderhouden en
de proveniers gedurende een reeks van jaren voor kommer te
behoeden. De geschiedenis leert dan ook, dat de meeste ver
gaderingen na korte of langere tijd weer verdwenen zijn.
Omtrent de vergaderingen zijn weinig gegevens aanwezig, zo
dar het vaststellen van oorsprong en geschiedenis op moeilijk
heden stuit. Dit wordt nog in de hand gewerkt door de naarns
veranderingen, welke sommige vergaderingen in de loop der
eeuwen ondergingen. Wanneer namelijk het beheer op een
ander geslacht overging, gebeurde het soms dat de verqade
ring de naam van de nieuwe familie kreeg.
De Raad werd geacht na het overlijden van de fungerende
administrateur of .woorstander" een opvolger aan te wijzen,
In de praktijk kwam het erop neer, dat de Iamilie een nieuwe
voorstander voorstelde, wiens benoeming door de Raad werd
bekrachtigd. De Raad had evenwel het recht buiten de familie
om een andere voorstander te benoemen, hetgeen dan ook ge
schiedde indien geen Iamilielidmetterwoon in de stad verbleef
of in geval van wanbeheer. In de 17de eeuw werd het ge-

83 Oudste Foliant, fol, 70v.
84 Diqestum Novum, fol. 31v.
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woonte in derge1ijke gevallen de Bedienaren der Armen met
het beheer te belasten.
De Raad hechtte weinig be1ang aan de vergaderingen, zodat
dikwijls genera ties lang de keuze van voorstanders niet aan
de goedkeuring van de Raad werd onderworpen. Dit had
weer tot gevolg, dat men vooral in de 17de en 18de eeuw deze
vergaderingen als familiestichtingen ging beschouwen, waar
door ook de verdere bepalingen werden ontdoken en toestan
den geschapen, die later tot de merkwaardigste conc1usies
en zelfs tot procedures zouden leiden.
Bij de resolutie van 24 januari 1598 werden de voorstanders
verplicht bij de aanname van nieuwe proveniers het consent
van de Raad te verzoeken, De proveniers moesten hun goede~
ren inbrengen ten bate van de vergadering. Dit consent werd
evenwel zelden gevraagd en omtrent de nalatenschappen ont
stonden meerrnalen geschillen met de verwanten, hetgeen de
Raad tot ingrijpen dwong. Tevens waren de voorstanders
ingevolge de resolutie van 21 februari 1668 evenals de gods~
huizen verplicht jaarlijks hun rekenschap in te dienen. Aanqe
zien deze bepaling enige malen werd herhaald,85 moet worden
verondersteld, dat de voorstanders zich ongaarne hieraan on
derwierpen. De gewone gang van zaken was, dat de voor
standers de rekenschap deden aan de hoofdlieden van het
espel, waarin de vergadering ge1egen was. Deze hoorden de
rekening af en wendden zich in be1angrijke gevallen tot de
Raad.
Bij testament van 27 januari 161086 liet Hillebrant Tellevoren
aan elke vergadering 10'0 goudgulden na. LIit de afrekening
blijkt, dat Kampen toen 16 vergaderingen telde:
1. Voornevergadering
2. Hendrick Reynersvergadering
3. Hans Mulertsvergadering
4. Bethlehemsvergadering
5. Boeckholtsvergadering
6. Ten Busschevergadering
7. Brantsvergadering
8. Dirck Nevenvergadering

85 Resoluties van 8 maart 1692, 21 februari 170'3, 25 augustus 1731,
21 februari 1787,4 augustus 180'0'.
86 Registervan testamenten 160'6,1619,fol. 83.
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9. Voorne de Tweede
10. Glauwenvergadering
11. Averenkvergadering
12. Lentincksvergadering
13. Evert Wittenvergadering
14. Hille Rytsvergadering
15. Joffer toe Boecopsvergadering
16. Vrouwenvergadering.

Van de in deze lijst genoemde Hans Mulertsvergadering. de
Glauwenvergadering en de Vrouwenvergadering is geen enkel
gegeven gevonden. Mogelijk zijn deze van naam veranderd.
De Hendrick Reynersvergadering, ook wel genoemd Reyner
Hendericksvergadering, wordt genoemd in een apostille van
9 april 1675, waarbij, op het request van Geesien Rutgers,
zekere doctor van de Grunde als opvolger van de overleden
administrateur Jan Ligger werd benoemd. Bij resolutie van
23 mei 1771 werd Sara Geertruy van der Straten, weduwe
van mr. C. Nessing, op haar verzoek eervol als voorstanderse
van de Van der Grundevergadering ontslagen en werd het
beheer opgedragen aan de Bedienaren der Armen.
De Bethlehems- of Francke Geurtsvergadering wordt voor het
eerst verrneld in 1557.87 Het huis, gelegen in de Buiten Nieuw
straat bood plaats aan zes vrouwen. Toen in 1675 geklaagd
werd, dat de voorstander Steven Arentz alleen paapsgezinde
vrouwen de preuve gunde, werd hem bij resolutie van 21 juni
van dat jaar gelast binnen vier weken rekenschap te doen en
de eerste openvallende plaats door een gereformeerde vrouw
te doen innemen. Bij resolutie van 21 februari 1691 werd aan
Nicolaas Sluyter als voorstander vergund enige obligaties aan
te kopen. Toen de voorstanderse Anne Catharina Velekers een
kastekort naliet, werd dit door de Raad aangezuiverd en bij
resolutie van 30 juni 1777werd de boekhouder van de Armen
kamer tot voorstander aangesteld. Deze vergadering bestaat
nog steeds.
De Boeckholtsverqaderinq, daarvoor geheten Venen en Lin
denvergadering, zal zijn ontstaan door samenvoeging van
twee vergaderingen. Omtrent de Lindenvergadering zijn geen
gegevens aangetroffen. Wat de Venenvergadering betreft, bij

87 Inv. dl. II regts nr. 1563.
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besluit van 20 juli 154988 werd Johan van den Vene, dorn
heer te Utrecht, toeqestaan de vergadering van vier oude
vrouwen, staande op de Burgwal bij mr. Enqbert Rynvisch,
over te brengen naar het huis, gelegen bij de Wedeme der
St. Nicolaaskerk, aangezien dit huis groter en minder bouw
vallig was. In de resolutie van 8 mei J 598, waarbij de Raad
een preuve verleende, wordt voor het eerst de naam Boeck
holtsvergadering genoemd, naar de familie Boeckholt, die ge~
durende lange tijd de voorstanders dezer vergadering leverde.
Bij resolutie van 3 september 1664 trok de stad het beheer bij
provisie aan zich en droeg het op aan de Bedienaren der Ar~
men, totclat een familielid zich in de stad zou vestiqen. Bij
resolutie van 28 april 1789 werd de boekhouder van de Ar~
menkamer toegestaan een huis in de Buiten Hofstraat aan
te kopen tot vestiging van de vergadering. In 1700 herbergde
het huis 3 bejaarde vrouwen. Bij besluit van B. en W. van
7 januari 1836 werd de vergadering opgeheven en werden de
bezittingen overgedragen aan de Administrateuren van de
Algemene Onderstand.
De Brantsvergadering, daarvoor geheten Diepholtsverqade
ring, is de enige vergadering, waarvan een stichtingsacte aan
wezig is.89 Bii deze acte, gedateerd 27 augustus 1528, schonk
Herman Nest een drietal huisjes ter bewoning aan zes oude
mannen en vrouwen. Deze waren gelegen tussen het St. Geer
truiden Gasthuis en de Nieuwstraat. Daarbij behoorde een
hoekhuis, waarvan de opbrengsten tot onderhoud van de ver
gadering moesten worden aangewend. De stichter bepaalde,
dat zijn verwanten als regenten zouden optreden. De eerste
regent was zijn zwagerHenrickDiepholt. Nog in de 16de eeuw
vererfde het regentschap op de familie Brant, waaraan de in
stelling haar naam dankt. Bij brief van B. en W. van 31 maart
1879 nr. 210 werden de regenten cler Gasthuizen met het be
heer belast, waarin tot op heden geen verandering kwam.
De Dirck Neeffkens- of Schildersvergadering was onqetwij
feld een der oudste vergaderingen. Reeds in 1386 90 wordt een
gift voor "Schildershuus" verrneld. In een koopacte van 1442
wordt genoemd een huis, strekkende achter "an Schilders erve

88 Resolutlebcek Kampen t.a.p,
89 Archief Gasthuizen no. 291.
90 Collectoriwn, Iol, 25.
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dat die arrnelude bewoenen".91 V66r 1788 werd de verqade
ring bewoond door vier vrouwen, daarna door drie. Bij reso
lutie van 11 juni 1768 werd de voorstander toegestaan het huis
der vergadering in de Boven Hofstraat te verkopen. Bij be
sluit van B. en W. van 7 januari 1836 werd de instelling
opgeheven en de fonds en met die van de Algemene Onder
stand verenigd.
De Averencksvergadering. Bij resolutie van 24 september 1622
werd Reyner Gansneb gnt Tengnagel in de plaats van wijlen
Henrick Averenck tot voorstander aangesteld. In 1788 wend
de J. E. Mulert tot de Leemkule, erfgenaam van D. B. H.
Gansneb gnt Tengnagel, zich tot de Raad met het verzoek
twee vergaderingen, genaamd Tengnagelsvergadering en
Tengnagels-Averencksvergadering, te willen overnemen, De
Raad ging hierrnede accoord en bepaalde, dat het huis van de
Averencksvergadering zou worden verkocht, hetgeen op 1 de
cember 1788 geschiedde. Voor de twee vrouwen van deze ver
gadering werd een nieuwe woning gebouwd aan de Vloeddijk.
Bij resolutie van 25 juni 1792 werd besloten, dat de Tenq
nagelsvergadering, ge1egen aan de St. Nicolaasdijk, geen nieu
we bewoners zou mogen opnemen. Na de dood van de laatste
provenier zouden de fonds en, die zeer gering waren, bij die
van de Averencksvergadering worden gevoegd. De admini
stratie werd bij genoemd besluit van 1788 aan de Armenkamer
opgedragen. Deze vergadering bestaat nog steeds.
De Styne Lentincksvergadering wordt voor het eerst genoemd
in 1597, als de O. L. Vrouwen- of Buitenmemorie een rente
voor deze vergadering aankoopt.v- Of Styne Lentincks de
stich terse dan wel een voorstanderse was en of de Buiten
memorie het behcer voerde, kon niet worden aangetoond. In
de lijst van de Tellevoerensrente van 1610 wordt deze ver
gadering genoemd, doch omtrent verdere lotgevallen zijn geen
gegevens aangetroffen.
De Evert Wittenvergadering, ook genoemd Jan Wyntqens
vergadering, is vermoedelijk gesticht na de dood van Johanna
de Wilde (overleden 22 februari 1546), die fondsen naliet
tot het stichten van een vergadering.93 In 1561 werd Claes

91 Registervan overdrachten 1438~1473, fol. 138v.
92 Inv, dl. II. reqest nr. 1860.
93 lnv. Oud-archief nr. 2330.
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Witte voorstander van de uit dit legaat gestichte vergadering.
In 1751 werd door mevrouw van Harn een vergadering aan
de stad afgestaan, waarvan volgens secretaris Lemker de
naam moest luiden "Witten en Averencksvergadering", waar
uit blijkt, dat men ook in die tijd het spoor wel eens bijster
was. Onder het bewind van de Armenkamer duikt de juiste
benaming: Evert Witten- of Jan Wyntgensvergadering weer
op. Bij besluit van B. en W. van 5 januari 1830 werd zij op~
geheven, terwijl de fondsen de Algemene Onderstand ten goe~
de kwamen.
De Hille Ryts- of Hillerijksvergadering werd volgens mej. C.
J. Welcker, die een lijvig rapport omtrent deze vergadering
samenstelde.e+, gesticht tussen 1390 en 1418 door Hille Ryt.
Het huis was gelegen op de Burgwal naast Drie Schelvissen
en wordt voor het eerst vermeld in een acte van 8 juli 1471.95
Bij apostille van 8 juni 1695 werd op verzoek van de voor
stander dr. Helmich W olffsen toegestaan het huis te ver
kopen, waarna bij apostille van 22 juni 1695 toestemming
volgde om het huis "Het Garenvat" in de Buiten Nieuwstraat
aan te kopen. De vergadering heeft ook de namen gedragen
van Wolffsen-, Schaffers-, Steenberqens-, en Bondamsverga~
dering. Zij telde oorspronkelijk zes bewoonsters, doch na
1826, onder het beheer van de familie Bondam, liet men het
getal proveniers uitsterven, zodat in 1883 de vergadering on
bewoond was. Het huis werd verhuurd aan een particulier,
terwijl de familie Bondam de fondsen meende te moeten be
heren als een familiestichting ten behoeve van arme leden van
het geslacht. Een proces, dat hierover werd gevoerd en door
de gemeente verloren, heeft hieraan niets kunnen veranderen.
De vergadering is tot op de huidige dag als "Stichting Hille
rijksvergadering" blijven voortbestaan.
De Uiterwijks, toe Boecop, V orens, Vordens en Budelsverqa
dering is, gelijk de naam reeds doet vermoeden, een samen
voeging van vroeger afzonderlijk bestaan hebbende verqade
ringen. De Uiterwijksvergadering komt in de lijst van de
Tellevorensrenten van 1610 voor als Ten Busscheverqade
ring. Bij resolutie van 10 november 1610 werd Egbert ten
Bussche als voorstander van de Uiterwijksvergadering gelast

94 Bib!. v. Kampen nr. ·84.
95 Register van overdrachten 1438-1473.
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zich in possessie te stellen van de goederen van za1. Anna
Kreynck, die door de erfgenamen betwist werden. Bij reso
lutie van 28 november 1731 werd de voorstanderse Arnolda
Maria Bruins, weduwe van Arend Willem toe Boecop, opge~
dragen een gelijk getal gereformeerden en roomsgezinden op
te nemen.
De Toe Boecopvergadering was gelegen achter de Nieuwe
Muur tegenover de brouwerij De Witte Lelie. Bij apostille van
8 april 1664 werd toegestaan het huis, dat bouwvallig was, te
verenigen met het St. Geertruiden Gasthuis, dat de verzorqinq
van de laatste bewoner overnam. Bij apostille van 19 decem
ber 167'0werd de kerkmeesters van het gasthuis toegestaan
het huis te verkopen. Later bliiken de fondsen van deze ver
gadering verenigd te zijn met de Vorensvergadering in de
Groenestraat, gelegen tegenover de Nieuwesteeq (Meeuwen
steeg) .
Omtrent de Vordens- en Budelsvergadering zijn geen gege
yens aangetroffen, terwijl zij eveneens in de lijst van 1610 ont
breken.
Wanneer bovenstaande vergaderingen successievelijk zijn sa
mengevoegd, was niet meer vast te stellen. Bij resolutie van
1 maart 1792 werden Jan Willem van Romunde en Bernard
Kesselaar benoemd tot bestuurders van de Toe Boecop, Vo
rens, Vordens en Budelsvergadering. Bij resolutie van 23 ja~
nuari 1828 werd het beheer der Uiterwijksvergadering aan de
erfgenamen van Johan Cramer wegens wanbeheer ontnomen
en aan R. van Romunde en B. Kesselaar opgedragen, waar
door dus de huidige instelling ontstond. Toen de voorstander
M. M. van Romunde deze vergadering wilde overdragen aan
het R. K. Kerkbestuur, greep de gemeenteraad in en benoem
de bij besluit van 27 oktober 1896 een college van regenten.
Na een proces hierover, waarbij de gemeente in het gelijk
werd gesteld, werd het bestuur opgedragen aan de Algemene
Onderstand. In 1904 werden ten behoeve van 6 bejaarde vrou
wen woningen gebouwd in de Groenestraat. Deze worden de
Uiterwijksvergadering genoemd. Ook het huis in de Groene
straat tegenover de Meeuwensteeg is nog in gebruik en draagt
de naam van Toe Boecopsvergadering.
In de lijst van 16101komt niet voor de Hilligje Wesselsverqa
dering. Bij apostille van 17 februari 1652 kreeg Jacques Wil-
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lemsz Blat als voorstander toestemming om een echtpaar en
een weduwe in de vergadering op te nemen. Bij resolutie van
1 november 1670 werd Gerrit Meeussen Schinckel in plaats
van zal. Jacques Blat tot voorstander aangesteld. Bij resolutie
van 9 augustus 1675 werd zal. Gerrit Meeussen Schinckel
opgevolgd door Lubbert Blat. Bij resolutie van 21 februari
1738 werd burgemeester Meyer als administrateur van zijn
taak ontheven en namen de Bedienaren der Armen het be
heer over.
Llit het bovenstaande blijkt, dat de volgende vergaderingen
tot op huidige dag zijn blijven bestaan:

1. De Uiterwijks, toe Boecops, Vorens, Vordens en Budels
vergadering, bestaande uit twee huizen, genaamd LIiter
wijksvergadering en Toe Boecopsvergadering.

2. De Bethlehemsvergadering.
3. De Averencksvergadering.
4. De Brantsvergadering, in beheer bij de Verenigde Gast

huizen.
5. De Hillerijksvergadering, in b~heer bij de familie Bon-

dam.
Bijster zijn dus nog de Hilliqje Wesselsvergadering en de
Hendrick Reynersvergadering, die respectievelijk in 1738 en
1771 aan de Bedienaren der Armen zijn overgedragen en
waarvan niet kon worden aangetoond dat zij zijn opgeheven.
Mogelijk zijn zij dezelfde als de Vorens- en de Budelsverqade
ring, die tussen 1778 en 1792met de Toe Boecops- en Vorens
vergadering zijn verenigd en waarvan elk spoor ontbreekt.

V. Gasthuizen

Te Kampen waren de volgende gasthuizen: het H. Geest Gast
huis, het St. Geertruiden Gasthuis, het St. Catharina en Maria.
Magdalena Gasthuis, het Pesthuis Calvarien op de Belt en het
Stadsziekenhuis. Wanneer het H. Geest Gasthuis, het oudste
van Kampen, is ontstaan, is onbekend.sf Reeds in een acte van

96 Aanvulling. J. Don schrijft in zijn inleidinq; "Het Heilige Geest-qasthuis
was oorspronkelijk ge1egenin de buitenhoek van de stad, ter hooqte van de
teqenwoordiqe Gasthuisstraat. Hiervan is de naarn Bulten Gasthuis af
komstiq". In mijn artikel "De topoqrafie van Kampen rond het jaar 1335"
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1300 wordt het genoemd.97Bet Geertruiden Gasthuis moet
veer 1371 zijn gesticht. In dat jaar schonk Herman die Golt
smit zijn goederen aan het H. Geest Gasthuis, "Melysgast~
huus" en tot de timmering van de Broederkerk.98 Dit Melys
gasthuus moet m.i. hetzeIfde zijn als het St. Geertruiden Gast
huis, aangezien bet H. Geest Gasthuis met name wordt ge·
noemd en in die tijd nog geen andere gasthuizen in Kampen
bestonden. Met "Melys" is wellicht bedoeld Melys Putte,
schout van Kampen, die omstreeks 1369 stierf. Het St. Catha
rina en Maria Magdalena Gasthuis werd omstreeks 1386 ge~
sticht en diende voor de verpleging van melaatsen.v? Llit deze
drie gasthuizen is de tegenwoordige instellinq "De Verenigde
Gasthuizen" voortgekomen. In 1589 werd namelijk het St. Ca
tharina en Maria Magdalena Gasthuis met het St. Geertruiden
Gasthuis verenigd onder de naam St. Geertruiden en Catha
rina Gasthuis. Aanleiding hiertoe was het steeds geringer wor
dende getal melaatsen, waardoor het eerstgenoemde gasthuis
weinig emplooi meer had. In 1844 volgde de vereniging met
het H. Geest Gasthuis onder de naam "Verenigde Gast- en
Proveniershuizen", Bij de ingebruikneming van het nieuwe be
jaardencentrum in 1958 en mede op grond van de overweging,
dat nog slechts enkele proveniers in leven waren en geen
nieuwe meer worden aangenomen, is de naam Verenigde
Gasthuizen gekozen.
Het Pesthuis is gesticht door de Kamper schepen Eilart Crom
me. In 1538 kocht hij een drietal huizen, die hij liet verbouwen
en inrichten tot pesthuis onder de naam "Nyen Belt of Calve
rien". De naam Nyen Belt toont aan, dat voorheen een olde
Belt rnoeten hebben. Inderdaad wordt een ziekenhuis buiten de

(Kamper Almanak 1963/4) meen +k op goede qronden betooqd te hebben,
dat het oudste H. Geest Gasthu.s in het oudere stadsqedeelte, ergo tussen
Venestraa t en Brocderstraat qeleqen was. In een stuk van 1333 is sprake
van cen crve bij de H, Geest "tussen de Burgwal en de Nyestrate". Aan
gezien voor 1337 van een Burgwal tussen Broederstraar en Hagepoort qeen
sprake kan zijn, meende ik te ,hebben aanqetoond, dat het H. Geest Gasthuis,
na de uitlegging van die stad in 1337, verplaatst is naar de omgeving van
de tegenwoordige Nicuwe Toren. Doch ik gcef mijn mening graag voor een
betere, msts deze met archiefbronnen te funderen is.
97 Collectorium. foil. VXLI.
98 Ibidem fol. LXVI.
99 Mej. C. J. Welcker, Het Catharina en Maria Magdalena Gasthuis of
Melatenhuis te Kampen, 1386-1589.

302



Venepoort op de Belt - "der stat nye sieckhuis" in 1469 ver
meld. 10'0
In 1483 werd voor dit huis een moeder aangesteld.101 Pest
lijders, die door burgers daar gebracht werden, moesten 1 oort
betalen en voor 14 dagen voedsel meebrengen. De door het
H. Geest- en St. Geertruiden Gasthuis gebrachte pestlijders,
behoefden dit niet. De bezittingen der zieken vervielen bij
overlijden aan het huis. In 1545 schonk Eilart Cromme bij
testament nog enige huizen, alsmede een aanmerkelijk bedrag
aan renten. Na zijn overlijden ontwierpen zijn testamentoren
een reglement voor deze instelling.102 Aanvankelijk werd de
Nye Belt bestuurd door de naaste bloedverwanten van de erf
later, doch na de reformatie werd het beheer opgedragen aan
provisoren of voorstanders van stadswege. Bij resolutie van
Schepenen en Raden van november 1640werden aan het Pest
huis enige inkomsten uit de Broederkerk toebedeeld. In 1796
werd het Pesthuis verenigd met het Stadsziekenhuis, dat in
1516 gesticht was. In 1910' werd een nieuw ziekenhuis ge~
bouwd van de gelden, welke C. H. A. A. Engelenberg de stad
had nagelaten tot het stichten van een instelling van algemeen
nut. Bet ontving de naam Engelenberg Stichting.
De bestuurlijke verhoudinq tussen bovengenoemde gasthuizen
en het stadsbestuur van Kampen laat zich gemakkelijk vast
stellen. Uit de ons ten dienste staande gegevens, die teruq
gaan tot de 14e eeuw, blijkt, dat het H. Geest Gasthuis, het
S. Geertruiden Gasthuis en het St. Catharina en Maria Maq
dalena Gasthuis steeds van stadswege bestuurd zijn.103Bij
acte van 2 augustus 1310 104 zijn het de burgemeesters en
schepenen van Kampen, die van de.bisschop van Utrecht toe
stemming ontvangen een draagbaar altaar op te richten in het

100 Reg'ister van ovcrdrachten d.d. 6 juli 1469.
101 Diversorum C, fol. 213v.
102 Inv. Pesthuis nr. 1.
103 Aanvulling. J. Don schrijft in zijn inleidinq: "Met uitzonderinq van
het Pesthuis is van de stichting dczer instellinqen niets bekend wegens het
ontbreken van stichtinqsbrieven ... kl vrij spoediq na hun stichtinq zien
wij dan ook bij deze instellingen de stedelijke regering op de voorqrond tre
den". AIs wij zelfs nier bij benadering weten wanneer deze instelltnqen
qesticht zijn, is het onjuist te beweren dat "vrij spoediq" na hun stichting
de stedelijke regering op de voorgrond trad. Bovendien, wat is "vrij spoe
dig" en wat betekent in dit verband "op de voorgrond treden"?
104 Inv. Oud-archief nr. 2320.
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H. Geest Gasthuis. De stad benoemde de rector van deze in
steIling, aan wie in 1351 door de bisschop de macht .werd
verleend misdadige geestelijken te vangen en op te zenden
naar de drost van VoIlehove.105 Gelijk hiervoor reeds is ver
meld, was de rector meer afhankelijk van de Raad dan de
parochiegeestelijkheid, met name de vicarissen en officianten,
zodat bedoeld privilege een geducht wapen was in de hand
van het stadsbestuur. Een aansteIling van het jaar 1428 lOG

toont welke werkzaamheden van de rector werden verwacht.
Hij moest dagelijks een mis lezen, op heiligedagen het geloof
prediken ende komende heiliqe- en vastendagen aankondigen,
hij mocht zijn dienst niet laten waarnemen of verpachten, op
straffe van wegzending, hij mocht geen kaarsen of was in
huis hebben, hij moest met de veroordeelden ter executie trek
ken en hen de biecht afnemen en verder moest hij "in alIen
reysen ende benarden de stat dienen daer men dat beqheert".
Tevens was hij gehouden de rechten van de parochiekerk te
eerbiedigen, hetgeen onder meer tot uitdrukking kwam in de
bepaling, dat aIleen op zondag gepreekt mocht worden. Dit
laatste gold ook voor het St. Geertruiden Gasthuis.107
Het H. Geest Gasthuis en het St. Geertruiden Gasthuis her
berg den drie soorten bewoners. AIlereerst de passanten, die
aldaar gedurende drie dagen kost en onderdak konden krii
gen, vervolgens de zieken en tenslotte de proveniers. Wat de
eerste en tweede categorie betreft, in 1405 werd bepaald, dat
in het St. Geertruiden Gasthuis aan de ene kant 8 bedden zou
den staan voor de zieken en aan de andere kant de bedden
voor de arrne lieden, die dagelijks komen en gaan.108 Tevens
werd besloten, dat indien iernand in het gasthuis overleed, zijn
goederen in de stadsvrijheid aan de insteIling zouden verval
len. Indien hij tijdens zijn ziekte goed erfde mocht zijn familie
hem niet uit het qasthuis halen, maar moest men wachten tot hij
gezond werd of stierf. In 1466 bepaalde de Raad, dat het
St. Geertruiden Gasthuis de zieken uit het Bovenespcl en
Horstespel en het H. Geest Gasthuis de zieken uit het Broeder
espel en Buitenespel zou opnemen,109 onder uitdrukkelijke
105 Ibidem nr. 2322.
106 Diversorum A, fol. 133ter.
107 Diqestum Vetus, Iol. 42v.
108 Colleetorium, fol. 96.
109 Diqestum Novum, fol, 15v.
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waarschuwing dat men geen zieken mocht weigeren. Lliter
aard vielen de melaatsen hierbuiten. Deze waren aanqewezen
op het St. Catharina en Maria Magdalena Gasthuis, dat blij
kens een bepaling uit hetzelfde jaar 110 ook melaatse pas
santen opnam: "Soe sullen alle arrne luden die Iasarts sint
alhier des jairs niet meeir dan vierwerve coemen ende dan mo
gen sie baeven tot Sanct Katherinen int gasthuus liggen drie
dage lang ende niet Ianger ende sullen ter maeltyd hebn eeten,
drincken ende geneten gelyc die andere dair inden huuse wo
nen oft geproevet sint".
Wat de proveniers betreft, reeds in de eerste helft der veer
tiende eeuw blijken in het H. Geest Gasthuis mensen te hebe
ben gewoond, die van stadswege een provende genoten. In
1344 111 werd bepaald, dat niet meer dan 24 "proeveners"
zouden worden opgenomen, welk aantal in 1425 tot 27 .werd
uitgebreid. De oudst bekende ordonnantie van het H. Geest
Gasthuis dateert van 1425112 Na de dagelijkse mis moesten
de proveniers zich melden voor het verrichten van werkzaam
heden, de zieken uitgezonderd. Bet werk duurde totdat in het
Broederklooster voor de vespers werd geluid. Dagelijks wer
den twee maaltijden verstrekt, te weten 's morgens om 10 uur
(in de vasten om 11 uur) en's avonds om 5 uur (in de zorner
om 6 uur). Het was verboden tijdens de "diensturen" zonder
toestemming de inrichting te verla ten. Des avonds mocht men
uitgaan, doch om 8 uur (in de zorner om9 uur) luidde de klok
voor "beddeganc", waarna de poort dichtging. Men 'was ver
plicht dagelijks 50 onzevaders en weesgegroeten te bidden
voor de overleden, levende en toekomstige weldoeners. Te
yens bevat de ordonnantie een aantal strafbepalingen op ru
moer maken, vechten, kijven, diefstal en hoererij. De straffen
varieerden van ontneming der provende voor een maand tot
wegzending.1l3 In de loop der eeuwen werd het gewoonte in de
gasthuizen proveniers op te nernen, die tegen betaling van een
som ineens levenslang hun onderhoud genoten. Deze prove~
niers werden kostkopers genoemd, ter onderscheiding van de
kostgevers, die van stadswege hun provende genoten. Er ont-

110 Digestum Vetus, fol. 75.
111 Boek van Rechten, fol. LVIII.
112 Diqestum Novum, fol. 18v.
113 Ibidem Iol. 18v.
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stond nog een derde categorie, die der kostkopers-werkvrij,
die, zoals het woord reeds zegt, niet voor de instelling behoef
den te arbeiden. In 1958 is aan dit systeem een einde gemaakt.
De gasthuizen werden beheerd door provisoren en kerkmees
ters, die door de Raad werden benoemd. Het dagelijks be
stuur was in handen van een moeder, die enige maagden en
knechten onder haar bevel had. De moeder en maagden dien
den volgens een ordonnantie van 1476 op het St. Geertruiden
Gasthuis 114 "omme Godes wil sonder enich tytlick loen". Zij
moesten grauwe kleding dragen en van onberispelijke levens
wandel zijn. Als zij oud waren, zouden zij door het huis onder
houden worden'. De lijst van voorschriften en strafbepalingen
waaraan deze meisjes onderworpen waren, doet vermoeden
dat men over personeelsgebrek niet te klagen had. In 1478
werd deze "arbeidsovereenkomst" toepasselijk verklaard op de
moeder en maagden van "sanct Katherinen ende des werdiger
Magdalenen gasthuyses geheten ter laserschen buten onser
stat gelegen" .115
Gebleken is, dat de Raad de rectoren van het H. Geest Gast
huis en het St. Geertruiden Gasthuis aansteIde.116 Toen in
1401 enige burgers land en renten opbrachten tot stichting
van een kapel bij het St. Catharina Gasthuis, liet de Raad
zich het coIIatierecht opdragen en stelde Heer GodschaIck van
Bommel tot vicaris aan.117 Deze vicaris genoot evenals de
rectoren van genoemde gasthuizen een provende, welke be
stond uit een jaargeld en - waarschijnlijk - zijn onderhoud,
In 1482 118 werd de priesters, die de eerste mis deden in deze
gasthuizen, verboden geld aan te nemen voor bijzondere in
tenties. Zij mochten slechts bidden voor zieken en de gestor
venen van het jaar. De vroegmis, die in het St. Geertruiden
Gasthuis volgens een bepaling van 1476119 inderdaad bijzon
der vroeg werd gelezen, want daarna volgde reeds om 7 uur

. een hoogmis, was van ouds bestemd voor de rondtrekkende en
arrne lieden en behoorde door de rector uit hoofde van zijn
ambt gelezen te worden.

114 Diversorum A, fol, 139.
115 Ibidem fo!' 148.
116 Diqestum Vetus, Iol. 74.
117 Diversorum A. fol 148. Zie oak Dumbar, Annalecta II, bIz. 377.
118 Digestum Novum, fol. lOv.
119 Diversorum A, fol, 138.
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Naast de rector herbergden de gasthuizen een steeds groeiend
aantal vicarissen. Het is echter twijfelachtig, of de Raad van
al deze vicarieen het collatierecht bezat. Een memorandum
van' 1501,120 luidende "In maio is oic gewyet dat altaer ande
noertside in sancte Katherinen capelle dair sanct Katherinen
belde op staet daer de Raet de collacie van heft", doet ver
onderstellen, dat in de gasthuizen ook vicarieen waren, waar
van de Raad de collatie niet bezat. Toen Heer Frederic Over
stege - in 1467 vicaris van het St. Elsebe-altaar in het
H. Geest Gasthuis en een nogal roeriq priester, die vrouwen
op zijn kamer liet komen en een bijzonder enthousiasme voor
drinken en dobbelen aan de dag legde - zich in de Raad hier
omtrent moest verantwoorden, gaf hij te kennen .xlat hie van
hoeren berichten niet en was", waarop de Raad antwoordde
.xlat hie die praeven sal derven inden hilligen geist want die
van haeren bericht ende tot haeren precentatien staat" .121
Waaruit wij geneigd zijn af te leiden, dat hij als vicaris niet
van de Raad afhankelijk was, doch anderzijds van stadswege
een provende - verrnoedelijk kost en inwoning - genoot.
Overbodiq te vermelden, dat Heer Frederick Overstege zich
na deze reprimande ijlings tot een beter leven bekeerde.

VI. Weeshuizen

In 1539 stichtte de priester Johan Evertsz van Limberich, rec
tor van de school van de St. Nicolaaskerk, een tehuis voor
12 scholieren, wier ouders overleden waren.122 Het ontving
de naam "Soete Name [hesushuys" en de scholieren werden
gewoonlijk Jesuskynderen genoemd. De stichting blijkt aan
vankelijk een kerkelijk karakter te hebben gedragen. De jon
gens volgden de lessen van de school en bezochten tweemaal
daags de kerk, waar zij de diensten met hun zang opluisterden.
Zij waren besternd voor het priesterschap en werden gesteund
om elders hun studien voort te zetten. Indien echter bleek,
dat zij de gaven daarvoor misten, zouden zij tot een ambacht
worden opge1eid.De stichter, die als regent optrad, wendde
zich reeds bij de oprichting tot de Raad met het verzoek het

120 Ibidem foL 147v.
121 Diqestum Vetus, foL 77.
122 Dl. II, reqest nr. 1311.
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huis "in raecke ende daecke to onderholden opter stadt kost",
waarna op 21 februari 1539 "scepenen ende raedt mitter
groote gemeente dair op consenteert hebben 'sulcx eendrach
tich belieft ende angenommen, beholtlich offt tot eniger tyt de
ordinantie soe alse nw begonnen is ingebroken wordde, dat
alsdan de .stadt vant onderholt des vorsz. huses ontlastet syn
sall" .123 De ordonnantie, waarvan in deze resolutie sprake is,
is nergens opgetekend. Op 1 mei 1539 werd de stichting door
de bisschop van Utrecht bekrachtigd.124 In hetzelfde jaar be
loofde de H. Kruismernorie de scholieren aIle zondagen zes aal
missen en porties te zullen geven.125 Op 14 december 1540
wezen de broeders van deze memorie, in de Schepenkamer in
kerkespraak vergaderd, de scholieren enige inkomsten toe
en .stelden tevens enige punten vast betreffende het beheer
van het huis.126 Of dit laatste met medeweten van de Raad is
geschied blijkt niet, doch op 10 september 1541 werd door
burgemeesters, schepenen en raden een nieuwe ordonnantie
vastgesteld voor het "Suete Name [esushuys", dat blijkt te
zijn opgericht "tot eeuwige bedieninge van de kerk en tot nut
van de burgers".127 Besloten werd, dat de pastoor van Kam
pen, de provisoren en kerkmeesters van de St. Nicolaaskerk
en de memoriemeesters van de H. Kruismemorie als provisoren
en weesmeesters zouden fungeren. De regent werd vrije be
woning van het huis toegestaan en tevens werd hem een
vicarie in de St. Nicolaaskerk toegewezen. Op 2 december
1541 128 gingen de provisoren en gemene procuratoren van
de huiszittende armen, met consent van de Raad, ermee ac
coord, dat de armmeesters tesamen met de memoriemeesters
van het H. Kruis tevens voorstanders van de weesscholieren
zouden zijn, waarbij tevens enige bepalingen werden aan
genomen omtrent de aanname van kinderen.
De oprichtingsfase van dit tehuis maakt een ietwat verwarde
indruk, aangezien zowel de Raad. de pastoor, de H. Kruis
memorie en de bedienaren der huiszittende armen zich met het
beheer bernoeiden, waartoe zij door hun Iinanciele steun ge~

123 Inv. Oud-archief nr. 21. £01. 90.
124 DJ. II, reqest nr. 1313.
125 Ibidem reqest nr. 1320.
126 Ibidem regest nr. 1328.
127 Ibidem reqesr nr. 1335.
128 Ibidem reqest nr. 1342.
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acht werden gerechtigd te zijn. Langzamerhand tekent zich
de organisatie evenwel duidelijker af. De regent trad op ills
directeur of huismcester, met naast zich de armmeesters en
memoriemeesters als voorstanders of dagelijks bestuur, terwijl
de pastoor met provisoren en kerkmcesters van de St. Nico
laaskerk namens het stadsbestuur het toezicht uitoefenden. De
Raad zelf kwam alleen in actie als ordonnantie en reglement
gewijzigd of vernieuwd moesten worden en sedert 1550 een
maal per jaar - op maandag na het octaaf van Pasen -, als
men na de wedeme (pastorie) ook het weeshuis inspecteer
de.129
Op 30 juni 1554 130 kreeg de instelling een volkomen ander
karakter. De Raad besloot namelijk het tehuis open te stellen
voor aIle ouderloze kinder-en, zowel jongens als meisjes, waar
door het huis van kerkelijk instituut tot beoefening del' koor
zang veranderde in een weeshuis voor burgerkinderen. Het is
niet duidelijk, of bij deze gelegenheid het toezicht aan de
pastoor van Kampen onttrokken werd. In 1592 werd dit wees
huis overgebracht naar het gesaeculariseerde Cellebroeders
klooster. Een tweede ingrijpende wijziging kwam tot stand bij
resolutie van Schepenen en Raden van 27 februari 1657. Be~
sloten werd, dat het huis nog slechts de kinderen van groot~
burgers zou opnemen. Deze resolutie, waaraan in later eeuwen
merkwaardige conclusies zijn verbonden, was in feite een
fixatie van een reeds lang bestaande toestand, want ook voor
dien werden niet-burqerkinderen ongaarne tot de instelling
toegelaten, omdat men klaarblijkelijk van mening was, dat het
niet aanging stad en burgerij met de opvoeding en het onder
houd van nagelaten kinderen van vreemdelingen - te wetcn.
van mensen, die het burgerschap niet bezaten - te belasten.
Aangezien men toch ook iets voor deze kinderen moest doen,
hadden Schepenen en Raden bij resolutie van 10 oktober 1623
"tot het doen opleven van de draperie en tel' ontlasting van de
Armekamer" bevel gegeven een Armenhuis op te richten, waar
zij met weven en spinnen hun kost konden winnen. Op 19 ja~
nuari 1625was men zover, dat een ordonnantie op dit "Werck
of Kyriderhuys" kon worden vastgesteld. Het was gevestigd
in het voormalige St. Brigittenklooster. De kinderen werden

129 Resolutie Sch. en R. van 3 oktober 1550.
130 Inv. DI. n, regest nr. 1511.
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verhuurd aan een werkrneester, die de voordelen van hun ar
beid mocht behouden. Aangezien deze vorm van slavernij al
thans voor de stad niet lucratief was, werd in 1635, toen het
contract dat voor tien jaar was aangegaan afliep, het werk
huis opgeheven en kwamen de kinderen weer ten laste van
de Armenkamer. Bij resolutie van 20 augustus 1687 werd
wederom een dergelijk werkhuis opgericht, dat ditmaal de
naam "Armekinderhuis" of "Armenweeshuis" ontving. In 1693
werden de kinderen onder een spinbaas gesteld om met wer
ken in hun onderhoud te voorzien. In 1815 kreeq deze instel
ling een protestantse signatuur, zodat doorgaans van "Gere~
formeerd Armen weeshuis" en na 1856 van "Hervormd Ar~
menweeshuis" gesproken werd.131 Bij de ingebruikneming van
een ander gebouw op de Vloeddijk in 1871 werd de naam
"Burgerweeshuis" aangenomen; een benaming welke vreemd
aandoet indien men bedenkt,dat het tehuis oorspronkelijk voor
niet-burqerkmderen was bedoeld.
Met ingang van 1 januari 1924 werden het Grootburqerwees
huis en het Burgerweeshuis verenigd onder de naam "De
Weeshuizen", waardoor een einde kwam aan een merkwaar
diqe discriminatie. In de loop der eeuwen was namelijk de
situatie gegroeid, dat op grond van de resolutie van 27 Ie
bruari 1657 nog slechts kinder en tot het Grootburgerweeshuis
werden toeqelaten, welke in staat waren hun grootburger~
recht te bewijzen, terwijl de kinderen van de overige burgers
op het Arrnenweeshuis waren aangewezen. Men was bedoeldc
resolutie steeds meer naar de letter gaan toepassen, zodat het
op de duur het weeshuis werd van een kleine groep super
burgers, die het min of meer als hun persoonlijk eigendom be
schouwden.
Wat was echter het grootburgerrecht? In het verleden bezat
Kampen gemeenschappelijke weiden, waartoe elke burger ge~
rechtigd was. De uitbreiding van de bevolking maakte het
echter noodzakelijk zekere regels vast te stellen. Onder meer
werd een brand geld inqesteld, werd het getal in te scharen
stuks vee beperkt en werd de koopsom van het burgerschap
verhoogd. Er waren echter ook aspirant-burqcrs, meest koop
en ambachtslieden, die bij het weiderecht geen belang hadden
en werden afgeschrikt door de hoge koopsom. Daarom werden
131 J. H. Kok, Geschiedenis van de Weeshuizen te Kampen.
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in 1559 twee tarieven op het burgerschap vastgesteld, name
lijk een voor het burgerschap met het weiderecht en een voor
het burgerschap zonder dit recht. Ter onderscheiding werd de
eerste categorie het Grootburgerschap en de andere het Klein
burgerschap genoemd. Bet verschil zat hem dus in het weide
recht, doch voor het overige hadden de kleinburgers precies
dezelfde rechten als de grootburgers.
In de loop der jaren devalueerde het Kleinburgerschap echter
steeds meer. Enerzijds orndat, bij de achteruitgang van de
handel, kapitaalkrachtige lieden liever het Grootburgerschap
koch ten, daar het zeer voordelig was tegen een geringe ver
goeding een aantal koeien te laten weiden, anderzijds, omdat
onder invloed van de stedelijke industrialisatieplannen de
koopsom van het Kleinburgerschap steeds verminderde en
tenslotte bij resolutie van 22 februari 1678 gehee1 werd afge
schaft. De aspirant-burgers konden voortaan bij de Keur van
St. Petri hun naam op een lijst doen plaatsen, waarna zij tot
Kleinburgers werden uitgeroepen. Het Kleinburgerschap ver
loor hiermede alle inhoud en bled in de praktijk voorbehouden
aan een bepaalde klasse, die der handwerkslieden.
Na 1559 zullen de kinderen van Kleinburgers niet uit het
huis geweerd zijn. Er zijn zelfs gevallen aan te wijzen van
kinderen wier ouders in het geheel geen burgers van Kam
pen waren en die bij wijze van gunst in het weeshuis werden
opgenomen. Na 1623 echter en met name na 1687, toen het
Armekinderhuis werd opgericht, dat plaats moest bieden aan
1010wezen, heeft de Raad deze discriminatie welbewust in de
hand gewerkt en werden de kinderen van de arme burgers, die
dikwijls starnden uit families, die lang voordat de scheiding
tussen Groot- en Kleinburgers werd ingevoerd in de stad
woonden, op dezelfde wijze getracteerd als de kinderen der
vreemdelingen. De reden ligt voor de hand: het Grcotburqer
weeshuis kostte geld, terwijl het Armekinderhuis, zo het al
geen baten opleverde, dan toch de kosten aanmerkelijk drukte.
Het gevolg was een willekeurig beheer, waarbij zoveel moqe
lijk kinderen het Armenhuis werden ingelootst en waarbij men
als kind van arme ouders dit lot slechts kon ontgaan, indien
de mombers het Grootburgerrecht konden bewijzen.
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vn. De saecularisatie der geestelijke goederen

In 1581 trok de stad Kampen de geestelijke goederen van de
in haar gebied gelegen kerken, kloosters en memorien, als
mede die van het onder IJsselmuiden gelegen klooster op de
Sonnenberg aan zich. Zoals hiervoren verrneld, werden de
goederen der memorien met die der huiszittende armen ver
enigd en onder de Bedienaren der Armen gebracht. De goe
deren van kerken en kloosters kwamen bij de resolutie van
26 februari 1592 onder een administratie - de Gecommit
teerden tot de Ecclesiastique Goederen - waarvan de Son
nenberger goederen bleven uitgezonderd .. Bij resolutie van
30 april 1597 werd deze gecommitteerden tevens de directie
van het Stadsziekenhuis en het Pesthuis op de Belt opqedra
gen, welke instellingen uit de opbrengsten der geestelijke goe
deren werden gefinancierd. Ook de oprichting van het Ar
menweeshuis in 1623werd daaruit betaald. Tot 1607 betaalde
de stad uit de geestelijke goederen tevens twee predikanten
en een half, terwijl na dat jaar de predikantstractementen ten
laste van de stadsrekening kwamen. Hetgeen jaarlijks aan ba
ten overschoot werd voor stedelijke doeleiriden aangewend.
Hij resolutie van 21 februari 1612 werden de geestelijke goe
deren op dezelfde voet gebracht als de stadserven en laude
rijen, hetgeen inhield, dat de verpachting elke tien jaar zou
plaatsvinden en dat de meiers de opstallen tegen taxatieprijs
moesten overnemen,
Intussen sleepte een langdurig geschil zich voort met de Rid
derschap van Overijssel, die de steden Deventer, Kampen en
Zwolle de geestelijke goederen betwistte. Deze zouden name
lijk niet aan de steden privatim, doch aan de Staten van Over
ijssel - bestaande uit Ridderschap en Steden - gezamenlijk
toebehoren. Bij convenant van 19 november 1663werd dit ge
schil opqelost. De steden werden in het bezit der goederen be
vestigd, terwijl aan de ridderschap enige goederen werden af
gestaan. Kampen behield onder meer de Sonnenberger qoede
ren, die zij dus sedertdien van rechtswege bezat.
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