
HET KAMPER SCHIPPERS-, KOOPLIEDEN
EN REGENTENGESLACHT WORST

door K. Schilder

De naam Worst of Wurst kwam en komt ook nu neg voor in Duitsland.
In de steden Aidlingen en Reutlingen woonden in de 16 de en 17 de
eeuw personen die de naam Wurst droegen! .
Als student te Rostock werd in 1551 een zekere Henricus Wurst uit
Pommeren ingeschreven. Het burgerboek van het Baltische Reval ver
meldt dat op 21 augustus 1521 een zekere Peter Worst, van beroep
metselaar, als burger werd ingeschreven".
Het is misschien nuttig, op te mer ken dat er in de 15de - en ook nog
weI in de 16de eeuw ~ een belangrijke handel bestond tussen Kampen en
het Oostzeegebied, waarbij ook Reval was betrokken.

Ook in de Lage landen wordt de naam Worst herhaaldelijk in de gedruk
te en geschreven bronnen aangetroffen.
Joosting en Muller maken in hun werk betreffende de kerkelijke recht
spraak gewag van een zekere Herman Worst, anna 1507 te Zwolle3•
In Zeeland maakte Ewout Pietersz Worst naam door een aktie tegen de
Spanjaarden, die met een groot aantal schepen van Antwerpen kwamen
om Vlissingen in te nemen. Lieven de Herde verhaalt hie rover van uit
Vlissingen, in een brief aan de Kerkeraad van de Nederlandse gemeente
te Londen, gedateerd 2 oktober 15724• Hij schrijft dat captain Worst de
Spanjaarden terugsloeg naar Antwerpen, na 5 van hun schepen te heb
ben genomen. De gevangenen liet hij ophangen.
Deze Ewout Pietersz Worst werd door de prins van Oranje benoemd tot
admiraal".
Het is niet onmogelijk dat Hendrik Worst die in 1628 voor de 'Zeeuw
se Kamer der V. O. C. op het schip, '''t Hart" het bevel voerde, tot de
zelfde familie behoorde als Ewout Pietersz" . Tussen de bovengenoemde
personen en de nu volgende Kamper familie Worst is tot nu toe echter
geen verwantschap aantoonbaar.

De schipper Johan Worst

De eerste van dit geslacht die in de Kamper bronnen wordt vermeld
is Johan Worst. Meestal wordt hij daarin Hans Wurst genoemd,
of schoon hij vast niet veel gemeen zal hebben gehad met die Hans Wurst
welke in de late middeleeuwen in de Duitse landen bekend stond als een
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protserige domoor. Zelfs Maarten Luther doelde de toestand in de toen
malige kerk aan als hansworsterij in zijn geschrift getiteld "Wider Hans
Wurst".
Nee, een zot of domoor zal onze Hans Wurst niet zijn geweest, dat
blijkt wel uit het feit dat zijn Kamper medeburgers diverse keren een
beroep op hem deden om voor hen als getuige op te treden, meestal
in zaken die betrekking hadden op de handel of op de scheepvaart. Ook
diende hij de stad Kampen vele jaren als lid van de kleine - en later van
de gezworen gemeente.
Door het ontbreken van de burgerboeken over een periode van bijna
twee eeuwen, is het niet meer te achterhalen wanneer de familie Worst
zich in Kampen vestigde. Vast staat dat Hans het Kamper burgerrecht
bezat, hoewel het niet zeker is of hij een geboren burger was. De burger
cedule (lijst van burgers) van 1565 vermeldt hem als burger 7

•

In een getuigenis op 15 juni 1615 gedaan door de toen 81 jarige Simon
Glauwe, verklaart deze dat Jacob, de zoon van Hans Worst, van older
tot older, dat wil zeggen, van geslacht op geslacht, burger van Kampen

8was.
Hans Worst wordt het eerst genoemd op 9 maart 1538. Hij en de broers
Reijner en Evert van Driehusen stellen zich borg voor Claes van Drie
husen aan diens reders". Claes had op zijn schip een lading vervoerd,
bestaande uit vaten bier. Een aantal van deze vaten was overboord
geslagen, naar zijn reders zeiden, omdat ze niet goed waren gestouwd,
Zo de reders het geding over de schade hieruit voortvloeiende zouden
winnen, dan waren de borgen gedwongen te betalenl
Hans was waarschijnlijk een zwager van deze schipper Claes, want uit
latere stukken blijkt dat hij v66r 1543 gehuwd is geweestmet Anna van
Driehusen.
Op 8 februari 1543 gaf Hans (of Johan zoals hij dan genoemd werd) aan
zijn dochter Vrouwke een som van honderd gulden, zijnde het erfdeel
dat haar toe kwam van haar overleden moeder. De voogd van dit kind
was haar oom Reijner van Driehuzen'".
In 1551, op 4 maart kwam voor de schepenen in het gericht de wedu
we Catrijne van Driehusen, geassisteerd met haar zoon jonge Claes van
Driehusen en met Valentijn Munther. Zij verkocht daar aan Vrouwke,
de dochter van Hans Worst en wijlen Anne van Driehusen een rente van
6 heren ponden per jaar 11, gaande uit een huis met erf en hof in de
Nieuwstraat!".
In de rniddeleeuwen was het Christenen door de kerk verboden geld
tegen rente uit te lenen. Omdat zoiets natuurlijk een enorme belemme
ring voor de handel was, had men hierop iets gevonden. Degene die geld
nodig had, verkocht aan de geldschieter een rente. Deze rente verbond
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men aan onroerend goed dat de renteverkoper bezat. In de meeste
gevallen werd niet de hoofdsom der lening in de akte vermeld, maar werd
vermeld dat de rente afkoopbaar was met twintig penningen voor een
penning van de rente, (of natuurlijk meer of minder, al naar de rente
voet was).
De 6 heren ponden in het geval van Vrouwke Worst waren met "den
penning twintich" dus de hoofdsom was twintig maal zes, = 120 heren
ponden.
Uit deze gegevens blijkt dat Hans Worst gehuwd is geweest met Anna
van Driehusen en dat dit echtpaar een dochter Vrouwke had. Deze
Vrouwke trouwde op of voor 20 maart 1555 met Jelis Jansz, want op
die datum verklaren beiden, dat ze door Hans Worst voldaan zijn van het
gene dat Vrouwke nog competeert van haar moeders erfdeel!". Verder
ontbreekt in de Kamper archiefstukken van deze Vrouwke Worst ieder
spoor. Uit de akte van 8 februari 1543 valt af te leiden dat Hans om
streeks die datum hertrouwde. De nieuwe echtgenote heette Geertje
Dubbeltsdochter. Samen kochten zij op 10 maart van hetzelfde jaar
een huis op de Burgel l" .
Hans Worst was schipper op een eigen schip, dus stellig niet onver
mogend, want schepen waren ook vroeger al duur. In een akte ge
passeerd op 25 februari 1544 verklaart Hans dat hij 400 carolus gul
dens schuldig is aan Reijner Reijnersz alias jonge Reijner, voor een door
Reijner geleverd karveelschip met al het toebehoren. Hans stelt al zijn
roerende en onroerende goederen als onderpand en Reijner verklaart dat
in geen enkele haven iemand op dit schip aanspraak kan maken vanwege
geld dat men meent van hem tegoed te hebben 15.

Karveelschepen werden oorspronkelijk gebouwd in Spanje en Portugal
omstreeks het einde van de 15de eeuw. Het waren snelzeilende vaartuigen
met weinig diepgang. Deze schepen zijn als de opvolgers te beschouwen
van de koggeschepen die door de Hanse kooplieden werden gebruikt.
Toen op het eind van de middeleeuwen de IJ ssel begon te verzanden,
was het logisch dat ook de Kamper schippers overgingen op het karveel
schip. Met deze schepen konden ze uiteraard veel gemakkelijker de
ondieper geworden rivier opvaren om in Kampen, Zwolle of Deven
ter hun uit verre land en afkomstige goederen te lossen.

De handel van de Hanse stad Kampen liep in grote lijnen van Noord naar
Zuid en omgekeerd. In Portugallaadde men zout of wijn of produkten
die de Portugezen haalden uit de pas ontdekte landen, zoals kaneel,
peper, gember, zijde, enz. Spanje leverde ook dergelijke produkten en
uit de Brouage, een kuststreek in Frankrijk, kwam veel zout.
Deze goederen werden mede door Kamper schepen gebracht naar Duits-
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land, de Scandinavische - en de Baltische landen. In de havens van deze
landen laadde men weer graan, hout, huiden, zoute vis, enz.
De tochten naar al deze toenmaals verre havens waren lang niet zonder
gevaar. Zeerovers maakten de wateren onveilig en in geval van oorlog
keek ook de bevelhebber van een oorlogschip niet al te nauw of hij met
een vriend of een vijand had te doen.
Ook in de havens dreigden er vaak moeilijkheden. Wanneer iemand van
een Kamper koopman of schipper iets te vorderen had en hij kon deze
man niet te pakken krijgen, liet hij eenvoudig het schip van de eerste de
beste Kampenaar in beslag nemen. Vaak betaalde deze dan uit nood
zaak de geeiste som. Deze gang van zaken had wel tot gevolg dat de
magistraat van Kampen naderhand klaagde bij de regering van de betref
fen de stad of bij de vorst van het land, maar daar waren de schippers op
het moment van het beslag natuurlijk niet mee gebaat.
Om zich enigszins tegen dergelijke calamiteiten te vrijwaren sloten twee
of meer schippers dikwijls een overeenkomst om elkaar op een handels
reis bij te staan.
Zo deed ook Hans Worst. Met de schippers Jan Vriesgen, Gijsbert Hoijer
en Lambert Ranen sloot hij op 12 maart 1546 een dergelijke overeen
komst 16.

Zeblijken vanplan te zijn om met Gods hulp met hun schepen naar oost
en west te zeilen en spreken daarom af dat ze bij elkaar zullen blijven en
elkander te zullenverdedigentegen zeeroversen andere vijanden, met lijf,
goed en bloed. Krijgen ze averij door storm of door iets anders, dan zal
men degene die het overkomt in een goede haven brengen.
Op niet nakomen van deze overeenkomst staat een boete van vijftig
goud guldens. Een van hen is de leider of admiraal en als iemand van
hen in de nacht zover vooruit gezeild is dat hij voorbij het admiraals
schip komt, krijgt hij een boete van een goudgulden. Deze overeen
komst gold tot de Brouage in Frankrijk en vandaar tot in de Sont. De
overeenkomst goldniet voor de terugreis uit de Oostzee, want deze legde
men af op eigenavontuur. Wildeeen andere schipper zich bij hen aanslui
ten, dan kon dit op dezelfde voorwaarden, mits hij de overeenkomst
tekende of met zijn merk bekrachtigde.
Dan waren er ook nog de moeilijkheden die een schipper met zijn reders
of bevrachters kon krijgen. Een zeerisicoverzekering bestond nog niet
en daarom leden zowel bemanning, als reders bij een stranding groot
verlies.Als het even kon probeerden de reders de schipper de schuld van
een zeeramp te geven.
Zo getuigden Hans Worst en de drie Kamper schippers Jan Vrencke,
Roloff Backer en Jacob Bisschop in de zaak tegen Giesbert Fransz, af
komstig uit Amsterdam op 7 februari 154217, dat zij ongeveer 14 dagen
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na st. Michiels op het eiland Juist waren, vermoedelijk gedwongen door
slecht weer. Zij hadden daar de stranding gezien van het schip van
Giesbert. Toen zij het schip zagen, was het reeds zo dicht onder de
kust dat een stranding onvermijdelijk was. Zij verklaarden verder "ende
was syn groete mast quyt en de is myt syn schoenverseyl van de focke
an landt gecoemen myt groete tempest van wyndt, hagell ende snee".

Hoelang Hans het beroep van schipper heeft uitgeoefend is moeilijk
te zeggen. In een transportakte opgemaakt 13 oktober 1569 wordt hij
nog schipper genoemd 18 maar dat betekent natuurlijk niet dat hij zelf
nog vaarde. WeI werd hij langzamerhand een gezeten burger, want in
1552 koos men hem in de zogenaamde kleine meente, waarin hij tot
1569 zitting had. In laatstgenoemde jaar werd hij in de grote ~ of
gezworen gemeente gekozen.
De kleine meente bestond uit een groep burgers afkomstig uit de gilden
en de lagere middenstand, terwijl de gezworen gemeente leden uit een
iets hoger millieu kwamen. Als leden van de kleine meente in hoger
aanzien kwamen of langere tijd zitting hadden, werden ze wel gekozen
in de gezworen gemeente. Het gebeurde ook dat zonen uit patriciersfa
milies in enkele jaren de beide meenten doorliepen en vandaar in het
hoogste regeringscollege"de magistraat" gekozen werden.
De beide meenten vulden zich zelf aan. De keuze van de magistraat,
bestaande uit schepenen en raden, was ten tijde van Hans Worst voor
behouden aan een aantal van negen kiesmannen, zes uit de grote en 3
uit de kleine meente. Ook Hans is enkele malen door het lot aangewe
zen om de magistraatskeuze te verrichtten 18a . De eer van te worden
gekozen in de raad was echter niet voor hem zelf weggelegd.Dat bleef
voorbehouden aan zijn nakomelingen.
Meente- en magistraatsleden bleven zitting houden zolang zij leefden.
Slechts een enkele maal werden zij uit de meente verwijderd of niet
opnieuw in de raad gekozen.
Als uitvloeisel van de benoeming van Hans in de meente, kunnen we
zijn lidmaatschap van het schepenmemorie beschouwen, Ieder raadslid
en veel meenteleden waren daar namelijk lid van!". Deze memorie was
evenals de andere in Kampen bestaande memorien een religieuse broe
derschap, waarvan de leden elkaar ontmoeten bij bepaalde kerkelijke
feesten en waarbij het regel was de overleden memoriebroeders gezame
·lijk ten grave te dragen onder het zingen van missen door een aan het
memorie verbonden geestelijke.
Tevens werden uit fondsen door memorieleden bijeengebracht, de ar
men bedeeld,
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Politieke en religieuse overtuigingen waren vroeger moeilijk te scheiden.
Toen in 1572 de stad Kampen aan de graafvan den Berg was overgege
yen, werden er door de Oranje partij nieuwe raads - en meenteleden
benoemd. Een van de meenteleden was Hans Worst, hoewel het niet
duidelijk is of hij met die benoeming weI had ingestemd. Arend to
Boecop verhaald namelijk in zijn dagboek, dat op 20 november 1572
toen hij op het Blockhues te Genemuiden gevangen zat, enige leden van de
meente bij hem kwamen om met hem over politiek te spreken. Van
deze personen, te weten Hans Worst, Tijmen Schulte en Jacob Evertsen
zegt hij dat ze zich een tijd te Vollenhoven hadden opgehouden. Dit
zou kunnen betekenen dat ze Kampen ontvlucht waren om een benoe
ming te ontlopen, door een overheid met welks religie ze zich niet
konden verenigen.
Hoe het echter ook zij, toen Kampen eind 1572 weer Spaans werd,
zien we Hans weer in de gezworen gemeente en daarin blijft hij
tot zijn dood. Het beleg van Rennenberg in 1578, dat Kampen weer en
nu voorgoed in Staatse handen brengt had daarop geen invloed.
Waarschijnlijk bleef Hans het katholieke geloof trouw, maar voelde
Worst, zoals zo velen van zijn stadsgenoten, zijn medeburgers, van welke
partij dan ook, te verraden. Dit kan blijken uit de volgende getuigenisseri.
In een getuigenis, gedaan op 29 januari 157320 verklaart hij samen met
Johan Arentsz, dat hij wel weet dat Johan Blauwe reeds lang voordat
Kampen door de graaf van den Berg belegerd werd, naar Dantzig was
vertrokken om scheepszaken te regelen en dat hij omtrent kerstmis
laatstleden is teruggekeerd. Verder verklaren beide getuigen dat Johan
Blauwezich nooit heeft ingelaten met enige heresie, ketterij of dwalinge
en zich altijd een trouw zoon der HeiligeKerk heeft getoond.
In 1575 op 23 maart 21 verklarenHans Worst, Peter Thaemsz (zijn
schoonzoon) en Arent Vrese, dat zij nimmer hebben gehoord of gezien,
dat Henrick Albartsz de zeven stuivers verklikkersgeldheeft ontvangen,
het. door de kerkelijke overheid vastgestelde bedrag voor inlichtingen,
die konden leiden tot het aanhouden van hen die sympathiseerden met
de nieuwe leer bedroeg toenmaals zeven stuivers. Uit het laatste blijkt
duidelijk, dat Worst evenmin bereid was protestanten aan te brengen.F"

Dat Hans op latere leeftijd zijn bezigheden in Kampen zelf had, kan
men afleiden uit het feit, dat hij zelfs in de zomermaanden, wanneer de
schipperswegwaren, voor het gerecht komt getuigen.
In maart 1571 22 verklaart hij voor de schepenen dat hij zeker weet, dat
schipper Johan Geertsz burger van Kampen is en binnen deze stad werd
geboren. In juni van het zelfde jaar 23 getuigt hi] dat Jelijs Evertsen
goltsmit, de zoon van zaliger Evert Valckener en huisvrouwWemme,uit
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Kampen is vertrokken om elders voor vrouw en kinderen beter de kost
te kunnen verdienen. Vier dagen later 24 komt hij weer voor het gerecht
om te verklaren dat hij Herman Maler van jongs af zeer goed heeft
gekend en dat deze de zoon is van zaliger Henrick Maler en Swaenken
Maler zijn huisvrouw, beiden burgers van Kampen. Op 9 maart van
het volgende jaar25 komt Hans weer voor de schepenbank om te getui
gen; nu voor Jacob Annesz die optrad als tussenpersoon voor Henrick
Schinkel die te Riga in lijfland woonde. VolgensHans was deze Henrick
wettig binnen Kampen geboren alszoon vanHansSchinkel en Margaretha
van Rees, beiden overleden.
In 157526 verklaarde Hans dat Gerrit Jansz, thans wonende in de Sont
(in een plaats aan de Sont) en zich ophoudende met de zeevaart, bin
nen Kampen is geboren uit wijlen Jan Henricksz en Geertruit Claes.Hij
was toendertijd zelf nog op de bruiloft van genoemde echtpaar geweest.
Bij al deze getuigenissengeeft Hans zijn leeftijd op. In 1571 zegt hij dat
hij omtrent 60 jaar oud is en in 1575 beweert hij tussen de zestig en de
zeventig jaren oud te zijn. Hieruit mogen we concluderen dat hij om
streeks 1510zal zijn geboren.Alsvermoedelijk sterfjaar van Hans kunnen
we 1580 aannemen, want in dat jaar wordt hij voor de laatste maal inge
schreven als lid van de,gezworen gemeente.
Uit het bovenstaande blijkt dat Hans gehuwd is geweest met Anna van
Driehusen, waarbij hij een dochter Vrouwke had. In 1543 hertrouwde
hij met Geertje Dubbelts. Deze vrouw schonk hem de zonen Dubbelt,
Jacob en Frederick en de dochters Anna, Zwaane, Hille en Janneke. De
zoon Dubbelt trouwde met Aleid Claes, de dochter van Claes Louwen
en Gese. Hij was schipper en koopman, hetgeen blijkt uit diverse stuk
ken.

Dubbelt Worst

In 1572 op 12 maart verkocht Johan Berendsz aan schipper Dubbelt
Worst en Alijdt zijn vrouw, een rente van 71 heren ponden 27.
Op 26 mei 157428 verklaarden Dubbelt Wurst, Peter Thaemzen (zijn
zwager) en Gijsbert van Bronckhorst, dat ze van een Leeuwarder koop
man twee lasten weite en zeven lasten gersthadden gekocht. Ze beloof
den dit graan in geen andere steden te verkopen, dan in die welke
trouw waren gebleven aan de koning (van Spanje).
In een andere getuigenis uit 157429 verklaarden Dubbelt en Peter
Thaemsz of Thomasz, dat ze 27lasten graan hadden laten vervoeren
naar het leger van de koning in Holland.
Hoe Staats ze misschien later ook zijn geworden, als ze er aan konden
verdienen steunden ze de Spaanse zaak. Zo vreemd is dat eigenlijkniet,
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want a1s er a1 sympathie voor Oranje onder de Kamper kooplieden
bestond, dan za1 dat na de inname van de stad door de graaf van den
Berg en de bezetting tot najaar 1572, wel behoorlijk zijn ge1uwd. Gedu
rende de jaren 1575 en 1576 wordt er nog enke1e ma1en gewag gemaakt
van goederen die door Dubbelt werden verhande1d, zoa1s rogge, molt,
gerst, weite en zout?". Eenmaal wordt dit zout Lunenburger zout
genoemd, zodat het naar alle waarschijnlijkheid afkomstig was uit
Noord-Duitsland., Dubbelt moet tamelijk bemidde1d zijn geweest, hij
kocht diverse ma1en een rente, dat wi1 zeggen dat hij geld uit1eende,
tevens was hij eigenaar van een huis op de Oudestraat, naast de woning
van zijn zwager Peter Thomasz. Hij had deze huizen gekocht van de
andere kinderen van Hans Worst, op 6 februari 1572. Het is niet onmo
gelijk dat op die dag de kinderen het erfdeel toegedee1dkregen van hun
overleden moeder. Dat deze in 1572 reeds overleden was is wel zo
goed a1szeker, want reeds in 1569 verkocht Hans een hofin de Hagen,
zonder dat zijn vrouw daarbij werd genoemd, hetgeen bij echtparen
wel de gewoonte was.
Dubbelt Worst en zijn vrouw zijn niet oud geworden. Op 31 september
1580 wordt A1eidde weduwe van Dubbelt Worst genoemd en reeds op
17 augustus 1582 wordt er in de transportakten gesproken over wij1en
Aleid Claes,weduweWurst31.
Ze laten twee kinderen na, een zoon Louwe en een dochter Aleid,
waarover Engbert Claes en Peter Thomasz tot voogden worden aange
steld. Deze voogden, beiden ooms van de kinderen, verkopen voor hen
de bezittingen die door hun ouders waren nagelaten en kopen voor het
geld rentebrieven, met vaste jaarlijkse renten uit de bezittingen van de
stad Kampen, zodat zij in de toekomst behoorlijk financieelgedekt zijn32.
Waar de beide kinderen onderdak zijn gebracht is niet te achterhalen.
Van het dochtertje is zelfs verder niets met zekerheid bekend, maar de
zoon Louwe wordt nog vermeld te Kampen in 1597. Daarna vertrekt hij
naar Amsterdam, waar hij op 10 januari 1598 als jongeman van Kam
pen, oud 24 jaar, in ondertrouw gaat met Jacobje Gerrits. Hij wordt
vanaf die tijd, koopman te Amsterdam genoemd.
We kunnen hem beschouwen als de stamvader van de in Holland en
Utrecht wonende katholieke tak der familieWorst.
Een van zijn zonen, de Franciscaner pater Octavianus (Georgius
Worst) heeft diverse theologische werken geschreven,die in handschrift
worden bewaard in de bibliotheek van het Vaticaarr'",
Een volgende zoon van Hans Worst was Frerick, welke voor het eerst
wordt genoemd in de al eerder vermelde transportakte van 6 februari
1572.
Zijn weduwe bewoonde volgens een akte van 24 november 1598, een
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huis in de Nieuwstraat ". Haar naam was Rolofke Dircks. Op 20 juli
1594 worden voogden gesteld over Dirck Frericksz en Johan Frericksz,
beiden zonen van wijlen Frerick Hansz Wurst en Rolofke Dircks.
De namen der voogden waren Roloff Lambertsz en Jacob Hansz
Wurst, beiden ooms van de kinderen van vaders zijde.
De eerste van de twee kinderen, Dirck dus, trouwde v66r 25 december
1605, want op die datum werd hij met zijn vrouw ingeschreven als
lidmaat van de gereformeerde gemeente van Kampen. Uit latere stukken
blijkt dat zijn vrouw Stijntje Berends heette.
Het beroep van Dirck en van zijn vader Frerick is, ook na veel speur
werk, niet bekend geworden, maar de beide zonen van Dirck waren
boekdrukker.

De boekdrukker Roelof DirckszWorst

Reeds in 1632 moet de oudste zoon van Dirk Worst, Roelof Dircksen
Worst te Kampen als boekdrukker gevestigd zijn geweest. In dat jaar
verscheen bij hem van de hand van de Boheemse vluchteling Johannes
Gajus, die van Pasen 1629 tot november 1635 leraar aan de Latijnse
school te Kampen was, een boekje met de volgende titel:
.Basuyne des Ghenaden Jaer voor de BoheemseNatie vercondighenden
den droevighen troost, den weenenden vreuchde, den ghevangenen
verlossinghe,den verstroyden weder 't samenkomste".
Gedrukt "tot Campen by Roelof Dircksz. Worst, Boeckdrukker in de
Nieu-straet by de Latijnsche Schoele in 't Fortuyn. Anno MDCXXXII".
Deze Roelof Worst moet dus vlak bij de Latijnse school in de Boven-of
Buiten Nieuwstraat hebben gewoond. Hij kocht dit huis op 31 juli
1632 en bewoonde het nog in 1653.
Het door hem gedrukte boekje heeft een curieuze achtergrond. Het is
namelijk een door de reeds genoemde Johannes Gajus gemaakte verta
ling van het in het Tsjechisch geschreven geschrift van de bekende
humanist en pedagoog Johannes Amos Comenius die met zovele andere
Bohernersnaar ons land uitweek toen Keizer Ferdinand de Winterkoning,
Frederik van de Palts in 1620 had verslagen en de Protestanten in Bo
hemen bloedig werden vervolgd,
In .Jiet Ghenaden Jaer" 1632 bestond er hoop voor de ballingen om
weer naar hun vaderland te kunnen terugkeren, toen de Protestantse
koning van Zweden, Gustaaf Adolf, na herovering van de Palts met zijn
leger diep in Bohemen doordrong.
Slechts enkele andere drukken zijn nog van deze boekdrukker Roelof
Worst bekend. Zo werd eveneens door hem uitgegeven de bekende
dichtbundel "Camper Lor' (1641) van de predikant FranciscusMartinus
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en een werkje van Peter Petersen getiteld "Den Christelijke Wandel
wegh", gedrukt in 1645.
Roelof Worst moet gehuwd zijn geweest met een zekere Marijke
Lamberts, want op 22 januari 1635 liet dit echtpaar een kind dopen.
Roelof Dircksz. Worst moet een gezien man in Kampen zijn geweest,
in 1636 was hij gildemeester van het St. Lucasgilde, waarbij ook de
boekdrukkers en boekverkopers waren aangesloten.

De boekdrukker WillemDirckszWorst

Roelofs broer, Willem Dircksz Worst was eveneens boekdrukker.
Ledeboer vermeld hem als drukker in 1645, 1655 en 1656. Er is geen
enkel boek bekend dat door dezeWillemWorst is gedrukt.
WeI werd hem voor het uitgeven en aan de magistraat van Kampen
aanbieden van enige gedichten in 1656, een bedrag van 10 carolus gul
dens geoffreerdw ,
Op 26 januari 1650 gafWillemeen volmacht aan Nicolaes Bentinck, om
van Herman Jansen, boekverkoper te Blokzijl, een bedrag van 30 gulden
te innen, die deze hem schuldigwaswegensgeleverdeboeken-" ,
WillemDirkszWorst was gildemeester van het Sint Lucas gilde in 1656,
1664 en 1670. Vanaf 1653 was hij ook lid van de gezworen gemeente
en uit dien hoofde werd hij ook benoemd tot rentmeester van de stads
ecclesiastiekegoederen. Dat wil zeggendat hij de financien beheerde van
de vroegere geestelijke instellingen, zoals kloosters, memorien en ~er
gaderingen, die na de reformatie werden opgeheven en eigendomwaren
geworden van de stad Kampen.
Op 31 juli 1655 werd Willem aangesteld als stadsdrukker en boek
verkoper. Dat er toen diverse familieleden van hem in de Kamper magi
straat zaten, zal hieraan niet vreemd zijn geweest.
De meeste boekdrukkers, die ook bijna altijd boekverkopers waren,
woonden in de buurt van het raadhuis, daar het stadsbestuur vaak een
goede klant van hen was. Een krant werd er toen in Kampen niet uitge
geven en daarom moesten er veel mededelingen en verordeningen in de
vorm van plakaten openbaar gemaakt worden. Deze gedrukte plakaten,
welke mededelingen van de meest uiteenlopende aard konden bevatten,
werden hier en daar in de stad aangeplakt. Ook Willemwoonde dicht bij
het raadhuis, namelijk in de Broederstraat.
Zijn zaak en zijn openbare functie's hebben hem kennelijk geen wind
eieren gelegd,want toen hij na het overlijdenvanzijn eerste vrouw Grietje
Pieters Sminck, op 5 juli 1667 hertrouwde met de HaarlemseMariavan
der Poel, gaf hij zijn twee kinderen Geesje en Christina een som van
1500 gulden, zijnde hun moeders erfdeel t? .
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Willem heeft geen opvolger voor zijn zaak gehad, de beide zonen die hij
liet dopen, respectievelijk in 1646 en in 1654 zijn jong gestorven. Zijn
dochter Geesje huwde met de tapper Jean le Pottiers en dochter Christina
met de veehandelaar Jan Meeuwsen Schinkel. Wie na zijn overlijden,
(v66r 3 november 1674) zijn bedrijfheeft overgenomen, is niet bekend.

Johan Frericksz Worst

De tweede zoon van Frerick Hansz Worst, was Johan Frericksz Worst.
Hij huwde in 1610 met Ammarencia Hierenimi, welke meestal Amrens
Jeroens genoemd werd. Zij was hoogst waarschijnlijk een dochter van
Jeroen van der Putt, de messenmaker en diens vrouw Anna41.
Dit is des te waarschijnlijker als we zien dat ook Johan het beroep van
messenmaker uit oefende en wel in een pand in de Nieuwstraat. Hij
maakte zulke goedewaar, dat anderen zijnmerk of de messen namaakten.
Daarom stonden schepen en raden hem op zijn verzoek toe, om het
wapen van Kampen, zijnde drie torens naast zijn eigen merk, op de
messen aan te brengen, om aldus aan deze praktijken een einde te
makerr'".
Van de nakomelingen van Johan is weinig bekend. Een dochter Hen
drikje trouwde met Daniel Jurriaens en een andere dochter Anna, nam
in 1658 de houtkoper Laurens Pastoor tot echtgenoot 43.

Overigekinderen van de stamvader HansWorst

Aangaande de overigekinderen van stamvader HansWorst het volgende.
De zoon Jacob zal indien mogelijk in een volgende bijdrage worden
behandeld. De dochter Zwaane die in de akte van 6 februari 1572 als
eerste wordt genoemd, was gehuwd met Ulfert Wijbrantzenvan Staver
den. Overhen is verder niets bekend.
Dochter Anna nam v66r 6 februari de hiervoor al genoemde Peter
Thomasz tot man. Deze Peter was schipper en koopman en was zoals
uit een aantal stukken blijkt, af en toe de compagnon van zijn zwager
Dubbelt Worst44 •

In 1580 kwam hij naast zijn schoonvader, in de gezworen gemeente. In
dat jaar wasjuist weer het systeem ingevoerd dat zitting genomen moest
worden per wijk of espel, zoals het veel vroeger ook geweest was. Peter
werd lid van de meente voor het Over - of Bovenespel, terwijl zijn
schoonvader het Horst - of derde espel vertegenwoordigde+". In 1586
isPeter overleden. In het register waarin men de namen der meenteleden
optekende, is anna 1586 achter zijn naam gezet "gestorven",
Peter en Anna schijnen evenalsDubbelt Worst, niet onbemiddeld te zijn
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Roelof Lambertus Eeckhout

Bezit Dienst's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen
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Hille Hansdr. Worst

Bezit Dienst's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen
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geweest. Ze kochten enkele malen een rente, waarbij er zelfs een was
van 15 goudguldens per jaar. Deze laatste kochten zij in 1583 van Fre
derick Mathijsz en diens vrouw joffer Alijdt Clauwe'" ,
In 1589 kocht Anna Jans, als weduwe van Peter Thomassen een rente
van 3 her en ponden"? .
Anna maakte op 9 october 1610 voor de schepenen van Kampen, haar
testament. Zij is overleden v66r 27 augustus 161248•
In haar testament noemt zij haar kinderen en de kinderen van haar
overleden zoon en dochter. Dochter Aafje Peters huwde met Frans
Gerritsz. Dit echtpaar kreeg weer een dochter welke trouwde met Anto
ny Haerweijer49 .

De zoon Comelis Petersz is waarschijnlijk dezelfde welke als Comelis
Petersz Worst schipper die in 1602 alslidmaat der gereformeerde gemeen
te van Kampenwerd ingeschreven.Hij huwde met Stijntje te Grotenhuis
en hij is v66r 1 november 1610 overleden. Zij hadden twee zonen welke
jong zijn gestorven50.
Geesje Peters huwde met de latere Kamper burgemeester Timan
Vene 51.
Claas Petersz, van wie niet bekend is met wie hij was gehuwd, had een
dochter genaamd Lutte, die trouwde met Joost CrouwelV.
Geertje Peters trouwde met WarnerClaesz.Aaltje Peters (Worst) huwde
met de latere burgemeester Johan Louwen 53 •

De volgende dochter van Hans Worst was Hille. Ze moet geboren zijn
omstreeks 1551, want in 1599 is zij op 48 jarige leeftijd samenmet haar
man geschilderd. Deze man, de latere burgemeester Roelof Lambertsz,
was de zoon van schipper Lambert Tibben en diens vrouw Anna. De
nakomelingen van dit echtpaar noemden zich vanaf ca. 1640 Eeckhout.
Uit deze familie Eeckhout werden generatie's lang burgemeesters van
Kampen en andere ambtsbekleders gekozen. Een tak van deze familie is
in de adelstand verheven 54 •

Dochter Janneke welke als laatste genoemd wordt in de meermalen
aangehaalde tranportakte van 6 februari 1572 was gehuwdmet Goessen
Hermansz Backer. Een zoon van Goessen en Janneke huwde met Ghese,
de dochter van burgemeester Engbert Claesz55. Ghese moet overleden
zijn v66r 3 september 1604, want op die datum werden Roelof Lam
bertsz en Claes Engbertsz aangesteld als voogden over de vier kinderen
van Herman GoessensBacker en wijlen Ghese Engberts.

Het familiewapenzal in een volgende bijdrage worden behandeld, omdat
Jacob Hansen Worst, de (vermoedelijke) tweede zoon van Hans Worst,
de eerste was die dit wapen voerde.
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Noten

1. Siidwest Deutschen blatter fiirFamilien- und Wappenkunde. Jrg. 7 heft 3,
dec. 1955. Ahentafel Hess, kwartieren Wurst 1560 - 1685. (Op deze en
enkele andere gegevens ben ik attent gemaakt door de heer G. L. Meesters
te Utrech t).

2. Otto Greiffenhagen: Das Revaler burgerbuch. 1409 - 1624. Reval 1932.
3. Joosting en Muller: Kerkelijke Rechtspraak. Bisdom Utrecht, deel V.

bIz. 350.
4. J. H. Hessels: Vulesiae Londino - Batavorum Archivum II blz, 20, 21 en

122.
5. De Navorscher 1897 blz. 384. Depesches van Prins Willen van Oranje. Be

treffende de jaren 1572 - 1574. Na 't overlijden van Ewout Pietersz Worst
is tot admiraal van Zeelant gecommitteert Bouwen Ewoutsz. (folio 152
verso) en vermits de dood van Bouwen Ewoutsz, Jr. Louis van Boisot.
(folio 153). Zie voor Ewout Pietersz Worst ook; Bernardus de Jonghe,
Ghendtsche geschiedenissen. deel I. bIz. 211. In de tapijtfabrieken vanVan
der Graft hangt een afbeelding van de zeeslag bij Rammekens, tussen de
Spanjaarden en de schepen van Ewout Worst. Zie tevens, Gens Nostra
1961, pag. 315.

6. J. de Laat. J aerlijck verhael. deel I, blz. 36, en deel II, bIz. 83.
7. Deze lijst is alfabetisch geklapperd Gemeente Arch. Kampen.
8. Recht. arch. Kampen, inv. nr. 23, folio 25 v. Als in navolgende noten spra

ke is van Rechterlijk Archief, (R. A. ) wordt steeds het R. A. van Kampen
bedoeld.

9. R A inv. nr. 80, 9 maart 1538.
10. R A inv. nr. 80, 8 febr. 1543.
11. Een herenpond had de waarde van een halve goudgulden. De goudgulden

gold voor 28 stuivers.
12. R. A inv. nr. 58,4 mrt. 1551.
13. R A inv. nr. 80. In de marge van de akte van 8 febr. 1543.
14. Zie, Reg. van oplatingen.
15. R A inv. nr. 80, 25 febr. 1544.
16. R. A. inv. nr. 80, 12 maart 1546.
17. RAinv.nr.13.
18. Register van Oplatingen.
18a. De magistraats keuze was in feite geen zuivere verkiezing maar meer een

revisie. Er werden geen nieuwe kandidaten gesteld, maar 'er werd nagegaan
of de oude schepenen al dan niet voor een nieuwe termijn zitting mochten
nemen. Het afwijzen van een schepen moest met een bepaalde meerderheid
geschieden. De schepenen hadden echter zoveel invloed dat dit bijna nooit
gebeurde.

19. In 1535 bepaalden Sch. en R. dat ieder raadslid of hij die daartoe zou
worden gekozen, lid zou moe ten worden van het Schepenmemorie.

20. R A inv. nr. 18.29 jan. 1573.
21. R A inv. nr. 18. 23 mrt. 1575.
21a. Het is de moeite waard op te merken dat de schoondochter van Hans, de

later te noemen Alijdt Claes als lidmaat van de gereformeerde gemeente
werd ingeschreven op 27 december 1579. Zijn dochter Hille met haar man
weer een jaar later, namelijk op 27 dec. 1580. Zoon Jacob trad toe tot de
nieuwe religie in 1581 en Anna, de wed. van Peter Thomasz, in 1589. Dus
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minstens vier van zijn kinderen hebben vrij spoedig na het begin van de
reformatie in Kampen, de moederkerk verla ten.

22. R A. inv. nr. 18,24 mrt. 1571.
23. R A. inv. nr. 18,7 juni 1571.
24. R. A. inv. nr. 18, 11 juni 1571.
25. R A inv. nr. 18, 9 mrt. 1572.
26. R. A inv. nr. 18, 30 apri11575.
27. Reg. van oplatingen.
28. R. A. inv. nr. 81, 26 mei 1574.
29. R.A. inv. nr. 81, 21 mei 1574.
30. R. A inv. nr. 81, 12 sept. 1575,20 sept. 1575, 11 april 1576.
31. Recht. Arch. Steenwijk. inv. nr. 79, 31 sept. 1580 en Kampen, Register van

oplatingen.
32. Reg. van oplatingen.
32a. Het is zeer goed mogelijk dat Aeltgen Dubbelts de vrouw van Gisbert

Hermansz, de zelfde is als Aleid Worst. Zij testeren 10 jan. 1624 waarbij als
testamentoren werden gekozen de E. Engbert Claesen en Drijes Alartsz.
(R. A inv. nr. 138). In 1633 testeren zij opnieuw, waarbij weer de E. Eng
bert Claesen als testamentor optreed, nu echter samen met Herman Goes
sens. (R. A. inv. nr. 139 fo!' 179).

33. Zie: Franciscaans leven, jaargang 17, maart 1934.
34. Reg. van oplatingen.
35. dr. A. M. Ledeboer. De boekdrukkers, - binders en - verkopers in de

Noordelijke Nederlanden.
36. Van het eerste boek is het enig bekende exemplaar aanwezig in de Ko

ninkl. biblioth. te den Haag. (Zie bijdragen tot de geschiedenis van Overijs
sel, deel IV, 1877). Vanhet laatste boek is een exemplaar aanwezig in de
bibliotheek van het Kamper archief.

37. Reg. van oplatingen.
38. Zie; Bijdr. tot de gesch. van Overijssel, deelV, 1879, biz. 245.
39. R. A. inv. nr. 92, 26 jan. 1650.
40. R A. inv. nr. 40, 28 juni 1667.
41. Op 1 augustus 1599 werden Jacob Hanssen Wurst en Jeroen van der Putt

aangesteld als voogden over de kinderen van Harmen van der Wisch. In
1601 op 14 juli traden hopman Jacob Hanssen Wurst en Jeroen Messe
maecker op als voogden over boven genoemde kinderen. (R. A inv. nr. 20,
folio 37). In juli 1591 werd Anna, de vrouw van Hieronymus Meszmaker
ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde gemeente van Kampen.

42. Apostillen. 8 juni 1634.
43. Hendrickje Jans, overleden vaar 8 mei 1656, gehuwd te Kampen 26 aug.

1638 met Daniel Jurriaensz. Hun kinderen waren Frerick Jeroen (welke
ged. is te Kampen 3 aug. 1645. Ingeschreven als Jeronimus, getuige Am
rens Jeronens), Geertien, Anna (ged. te Kampen 9 oct. 1650) en nogmaals
Jeroen. In deze volgorde worden de vijf kinderen genoemd in een akte van
8 mei 1656 (R. A. inv. nr. 93). Anna Jans, gehuwd te Kampen 26 mrt 1658
met Laurens Berendsz Pastoor. Op 3 februari 1708 is begraven te Kampen
in de Buitenkerk, de weduwe van Laurens Pastoor.

44. R A inv. nr. 81. 26 mei 1574.
45. Oud Archief Kampen. inv. nr. 282. In dit register dat de periode 1475 -

1599 beslaat, werden de namen van raads - en meente leden genoteerd.
46. Reg. van oplatingen.
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47. Reg. van Ch. en bescheiden. Anr. 493.
48. R. A. inv. nr. 22, 27 aug. 1612. Frans Gerrits treedt hier op voor zijn doch

ter Marijke, die in de plaats komt van haar overleden moeder Aafken
Peters, in zake de erfenis van zaliger Anna Worst.

49. R. A. inv. nr. 88, 2 oct. 1633. Marrigen Frans, de weduwe van Antoni
Haerweijer, als mede-erfgename van wijlen Johan Cornelis.

50. R. A. inv. nr. 88, 2 oct. 1633. Als erfgenamen van zal. Johan Cornelisz
worden vermeld Johan Louwsen en Aeltje Peters. Geertje Peters, de wed.
van, Warner Claesz. Marrigen Frans, de wed. van Antony Haerweijer. Joost
Cruel en Lutte Claes. en Tijmen Yene ex Geesje Peters).

5l. Timan Vene was ook veehandelaar. In 1599 kocht hij in het Elbe-gebied
258 ossen voor rekening van hem zelf en zijn compagnons J ohan Joostz,
Isebrandt Cornelis en Jacob Hansz Worst. Hij raakte onderweg in gevangen
schap en daardoor leden hij en zijn compagnons schade. Ze konden het niet
eens worden over de afwikkeling van die schade en dit leidde tot een
proces dat duurde tot in 1604.

52. Zie noot 50.
53. Zie: J. E. Elias. De vroedschap van Amsterdam. Geertje Buijs, geb. Zwolle

aug. 1607, overl. Kampen 3 april 1677, trouwt sept. 1623 Louwe Jans,
geb. 1600, overl. 9 mei 1670. Burgemeestervan Kampen, zoon van de Bur
gemeester Jan Louwsen en Aeltje Pieters Worst.

54. Een uitgebreide genealogie van het geslacht Eekhout is opgesteld door de
hr. Wildeman en gedrukt in de Wapenheraut van 1919 en 1920.

55. Zie ;van Doorninck. Geslach tkundige aan tekeningen.
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