
HET KAMPER SCHIPPERS-, KOOPLIEDEN
EN REGENTENGESLACHT WORST*

door K. Schilder

Jacob Hansen Worst

Toen Hans Worst op latere leeftijd niet meer wilde of kon varen, zal
naar alle waarschijnlijkheid zijn zoon Jacob het schip van zijn vader
hebben geexploiteerd. Deze jongeman zal daarvoor zijn vader wel als
scheepsgezel hebben vergezeld. Ook Dubbelt, Hans' andere zoon, wordt
in sommige stukken schipper genoemd. Niet bekend is echter of ook
deze het zeegat uitvoer, of slechts rivierschipper was. Jacob zelf heeft
wel degelijk, evenals zijn vader, aan de Oost-West-handel van Kampen
deelgenomen. Wij weten dit bijvoorbeeld uit een brief van Caspar Cuyn
retorf" aan zijn agent Jan Jansen. Deze Cuynretorf was een Kamper
koopman die zich blijvend in Lissabon had gevestigd. Op 24 september
1579 schreef Cuynretorf aan zijn agent, die toen in Dantzig verblijf
hield, dat hij aan de schipper Jan Worst uit Kampen 30 dukaten had
geleend. Dit bedrag was deze verstrekt op 'bodemerie' hetgeen wilde
zeggen, dat Worst zijn schip en lading als onderpand had gegeven. Acht
dagen na zijn aankomst in Dantzig, zou Jacob dit bedrag, vermeerderd
met 6 dukaten rente, aan de koopman Cornelius Loefsen, met wie
Cuynretorf ook zaken deed, terugbetalen.
Jacob Worst heeft zich aan zijn woord gehouden. Zes weken later
schreef Cuynretorf aan zijn agent,? dat Worst zijn lading, die uit zout
bestond, in een stad aan de Sont gelegen, had verkocht en de 36 duka
ten had terugbetaald. Portugal was in dat jaar nog een onafhankelijke
staat, maar zou het jaar daarop door Philips II van Spanje worden ver
overdo Ook na de bezetting door Spanje van dit land, bleven de Neder
landse rebellen echter handel met Portugal drijven, zij het dan meestal
onder valse vlag. Deze handel met de vijand (niet alleen met Portugal,
maar ook met Spanje zelf en de Zuidelijke Nederlanden) zal ons vreemd
voorkomen, maar was in die tijd vrij normaal. Namelijk met het daar
mee verdiende geld, konden de Noordelijke opstandelingen de oorlog

* Het eerste deel van dit opstel werd in de Kamper Almanak 1974/75
gepubliceerd.

1. Mr 1. Nanninga Uitterdijk; Een Kamper Handelshuis te Lissabon, biz 240.
2. Idem, biz 264.
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tegen Spanje financieren. Pogingen van de landvoogd Matthias en later
ook van Leicester om deze handel te verbieden waren, hoe goed ook
bedoeld, daarom tot mislukking gedoemd.
Uit bovenstaande blijkt, dat de Kamper schippers in deze jaren, evenals
in de Middeleeuwen, nog typische vrachtvaarders waren. Jacob Worst
had zijn zout in Lissabon geladen, dit verkocht in een stad aan de Sont
gelegen, was daama doorgevaren naar Dantzig om nieuwe lading in te
nemen, vermoedelijk graan, hennep of pek. Vandaar wendde hij de
steven naar Bergen in Noorwegen, waar hij wellicht een deel van deze
lading weer verkocht en mogelijk stokvis innam. Of hij zijn retourlading
in Kampen of in een der andere I1sselsteden aan de man bracht, is niet
bekend. Van grote betekenis was in die jaren de Oostzeehandel der
Kamper kooplui echter niet, tegen de concurrentie der Hollanders en
Zeeuwen waren de I1sselsteden niet meer opgewassen. Uit de Sonttollen
blijkt, dat in 1579 (natuurlijk weI een zeer ongunstig jaar: Kampen was
juist door de Staatse troepen heroverd) slechts drie schepen die onder
de Kamper vlag voeren, de Sont passeerden. Vele Kamper schippers
hebben in die jaren hun geboortestad de rug toegekeerd en vestigden
zich elders, zowel in Amsterdam als in Denemarken. Jacob Worst is een
van de weinigen geweest die hun vaderstad trouw bleven.
Jacob Worst is ongetwijfeld in Kampen geboren, zoals uit een getuigenis
van Simon Glauwe blijkt.? Voor het eerst wordt van hem melding
gemaakt in de reeds genoemde acte van 6 februari 1572,4 waarin de
kinderen van Hans Worst enkele huizen in de Oude straat gelegen ver
kopen aan hun broer Dubbelt en hun zwager Peter Thomasz. Jacob
wordt in dit stuk v66r zijn broer Fredrick, maar na zijn broer Dubbelt
genoemd. Hij zal dus de middelste van de drie zijn geweest. Waarschijn
Jijk werd hij tussen 1545 en 1550 geboren.
Over Jacobs activiteiten als schipper is verder heel weinig bekend. In
1601 komen we hem in dit beroep nog eens tegen, wanneer hij op Aller
Heiligen met andere schippers in een Amsterdamse herberg 'De Emaiis'
zit. Een van deze schippers, Jan Bitter, had voor de Admiraliteit krijgs
volk naar Vlaanderen vervoerd (slag bij Nieuwpoort 1600!). Hij was
hiervoor maar gedeeltelijk betaald en had voor het resterende bedrag
een credietbrief gekregen. Hij verkocht deze voor 30 gulden aan de
Kampenaar Louwe Jansz, maar later beweerde Bitter, dat deze ook zijn
schip had verkocht. De heren zullen weI een flinke pint bier hebben
gedronken! Jacob Worst en Isebrant Comelis getuigden nu later op

3. Rechterlijk archief Kampen, inventaris nr 23, folio 25v.
4. R. A. Kampen, inv. nr 60 folios 114v en 115.
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13 januari voor de schepenbank te Kampen, dat van de verkoop van
Louwe's schip geen woord waar was.f
Hoewel Jacob Worst oorspronkelijk natuurlijk katholiek was, is hij al
spoedig tot het Protestantisme overgegaan. Op Kerstmis 1581 werd hij
ingeschreven als lid van de Gereformeerde gemeente te Kampen die
toen nog maar weinig leden telde. Of hij ooit een kerkelijke functie
heeft bekleed, is niet te achterhalen.
Mede dank zij deze gelcofsovergang, werd hij in 1583 lid van de Cezwo
ren Gemeente en wei voor het Broederespel. 6 Ook zijn beide zwagers
Roelof Lambertsz en Peter Thomasz hebben in de Meente zitting gehad,
ook zij zullen dus Protestant zijn geworden.
Het college der Gezworen Gemeente had enige invloed op het stads
bestuur en de leden deelden in het geld, dat de te vergevenstadsambten
opbrachten.
Jacob Worst is gehuwd geweest met een zekere Femmeke, de dochter
van Willem Jansz. Zij zal omstreeks 1556 zijn geboren. Het huwelijk
moet v66r 28 october 1583 hebben plaatsgevonden, want dan kopen
Jacob Worst en zijn vrouw Femmeke een huis in de Oude straat, dat
doorliep tot de Nieuwstraat.7 In 1599 verkochten zij dit huis weer aan
Gerrigjen, de weduwe van Berend Hermansz Backer." Na dezeverkoop
kocht het echtpaar waarschijnlijk weer opnieuw een huis in de Oude
straat, dat aan het HeiligeGeestgasthuisgrensde.?
Doordat Jacob zitting had in de Meente, bekleedde hij verscheidene
functies die voor dit college waren gereserveerd. Zo was hij een der
hoofdlieden van het Broederespel en aangezien elk espel manschappen
voor de burgervendels moest leveren, verbaast het ons niet hem als
commandant van zo'n vendel aan te treffen, waardoor hij zich hopman
mocht noemen.
De hoofdlieden van een espel konden door de Stadsregeringaangezocht
worden om als voogden op te treden voor weduwen of wezen die in hun
espel woonden. Zo werden Jacob Worst en Jeroen van der Put op
1 augustus 1599 tot mombers (voogden) aangesteld over het onnozele
kind van Harmen van der Wisch.10 In deze functie lieten Jacob en
Jeroen beslag leggen op eigendommen van iemand die hun pupil nog
geld schuldig was. 11 Trouwens, dit was niet de eerste maal, dat Jacob

5. R. A. Kampen, inv. nr 20 folio 208.
6. J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel I, inv. nr 282.
7. R. A. Kampen, inv. nr 61 folio 166.
8. R. A. Kampen, inv. nr 62 folio 74.
9. R. A. Kampen, inv. nr 63 folio 12v.
10. Zie: Gemeente archief Kampen, fichesbak van de momberbestellingen.
11. R. A. Kampen, inv. nr 20 folio 37.
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opkwam voor de belangen van een aan zijn zorgen toevertrouwde pupil.
Op 20 maart 1599 had hij om dezelfde reden al beslag laten leggen op
het huis van een zekere Johan van Zwolle, die achter de Nije muren
woonde.P Wellicht mag men hieruit concluderen, dat Jacob Worst een
fatsoenlijk man is geweest die tegen onrecht opkwam.
Van 1583 tot 1612 is Worst lid van de Meente geweest, daarna kwam
hij in de Stedelijke Raad. Hij heeft hierin slechts twee jaar zitting gehad,
want op de inschrijvingslijstenvan 1614 kornthij al niet meer voor. WeI
wordt hij dan weer lid van de Meente, een functie die hij tot 1620
bekleedde. Toen moest hij plaats maken voor zijn zoon Evert, want
naaste familieledenmochten niet gelijktijdiglid van de Meente zijn.
Na de dood van zijn zoon in 1625, keerde hij echter onmiddellijk weer
in de Meente terug en bleef daarvan lid tot zijn dood in 1630. Met
enkele onderbrekingen is Jacob Worst dus 47 jaar lang lid van het col
lege der Gezworen Gemeente geweest, wel een bewijs, dat hij een geacht
burger was. 13
In enkele processen is Jacob Worstgetuige of partij geweest. Zij zijn het
vermelden waard, omdat zij ons een beeld geven van de tijd waarin hij
leefde en van zijn activiteiten als koopman en handelaar.
Zo moet Jacob nauw betrokken zijn geweest bij het kopen, vetweiden
en verkopen van ossen die meestal uit Oostfriesland afkomstig waren.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende:
Or>een februaridag van het jaar 1599 kwamen in deKamperherberg 'De
Eenhoorn', toebehorende aan de waard Ambrosius Nagtegaal,vier man
nen bijeen. Het waren Jacob Hansen Worst, Johan Joostsz, Isebrant
Cornelis (evenals Jacob Worst gemeensman) en Tijmen Vene die ge
huwd was-met een dochter van Anna Worst, de zuster van Jacob. Dit
viertal besloot een compagnonschap aan te gaan en voor gezamenlijke
rekening een handel in ossen te beginnen. Daartoe zou Tijmen, die
vermoedelijk de jongste van de vier was, te paard naar het Elbegebied in
Noordduitsland reizen om te trachten daar een flink koppel magere
ossen te kopen.
Nadat het benodigde geld bijeengebracht was, gingTijmen inderdaad op
wegen het gelukte hem in Oostfriesland 258 beesten tegen een redelijke
prijs te verwervendie vermoedelijk over de wegen met behulp van enige
in dienstgenomen veedrijvers, op transport naar Kampen werden ge
steld.
Daar aangekomen, werden de ossen, zonder selectie vooraf, tussen de
compagnons verdeeld. Tijmen en Johan kregen de ene helft en Jacob en

12. R. A. Kampen, inv. nr 19 folio 179.
13. Don, deel I inv. nrs 276, 277 en 282.
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Isebrant de andere helft van de aangekochte beesten. 14 Na het vetwei
den werden de ossen naar West-of Zuidnederland verkocht.
Dat aan deze ossenhandel weI risico's waren verbonden, blijkt uit het
volgendeverhaal.
In het voorjaar van 1600 was Tijmen, tijdens een van zijn reizen naar
het Elbegebied, in een vreernde gevangenis geraakt. Om hem eruit te
krijgen, moesten zijn compagnons hem loskopen, waarmee een aanzien
lijk bedrag was gemoeid. Tot overmaat van ramp, was Tijmen er ook
niet in geslaagd goedkoop ossen te verwerven, zodat het een zeer on
voordelig jaar voor de vier compagnons werd. Er ontstond ruzie over
het aandeel van elk persoonlijk in het geleden verlies.Deze ruzie liep zo
hoog, dat Tijmen Vene zijn beide compagnons Isebrant en Johan voor
het schepengerecht daagde. Jacob Worst zelf bleef buiten schot, maar
werd weI herhaaldelijk door beide strijdende partijen als getuige opge
roepen.V Zo verklaarde deze op verzaek van Johan en Isebrant op
4 december 1601 het volgende:
Hij, Jacob Worst, had in het begin van het jaar 1600, toen hij met Johan
en Tijmen bij het stadhuis stond te praten, tegen de laatstgenoemde
gezegd 'Tijmen, ghij suIt nu opte Elve trecken. Siet, dat ghij u in ghien
swarigheit off peryckel en stelt. Ende daar ghij eenige swaricheijt off
peryckel vernemet, soe wilt convoy mede nernen' . 16
Dit proces is lang blijven slepen, misschien ook doordat beide partijen
goed bevriend waren met verscheidene schepenen en raden. In juni
1603 verscheen Johan Joostsz als getuige voor het schepengerecht en
wist nog te vertellen, dat Jacob destijds ook tegen Tijmen had gezegd,
geen ossen te kopen, als deze te duur waren. In dat gevalkon hij beter
een gulden of vijftig verteren en zander ossen thuiskomen. 17

Eerst op 24 augustus 1605 deden schepenen en raden uitspraak in dit
proces, nadat door de raad aangewezen scheidsrechters (Steven van
Ruitenberg, Jacob Maler, Wolf Hendricksz en Christoffer Hendricksz.)
er niet in geslaagdwaren de partijen tot eenminlijke schikking te bewe
gen. Tijmen Vene werd niet ontvankelijk verklaart in zijn eis. 18 Maar
deze was ondertussen alweer een nieuw proces begonnen, nu tegen
Isebrant Cornelis die hij beschuldigde in de boeken te hebben geknoeid.

14. R. A. Kampen inv, nr 20 folio 164y.
15. R. A. Kampen inv. nrs 38 en 39 (1601-1605).

Deze boeken zijn de zogenaamde sententien, waarin de uitspraak van het
schepengerecht in werd opgetekent. Uit deze sentien en uit de getuigenissen
kan men het verloop yan een proces vrij goed volgen,

16. R. A. Kampen, inv. nr 20 folio 209.
17. R. A. Kampen inv, nr 20 folio 134 en BOy.
18. R. A. inv. nr 39.
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Ook in dit geval hebben schepenen .en raden getracht de strijdende partij
en te verzoenen door enige vooraanstaande Kampenaren als scheidsrech
ters aan te wijzen. Maar ook deze schijnen te hebben gefaald. 19 De af
loop van het proces kennen wij helaas niet, maar het compagnonschap zal
door al deze onderlinge ruzies weI geen lang leven hebben gehad.
Aan welke gevaren de kooplui die jaren in de vreemde waren bloot
gesteld, blijkt ook uit een getuigenis die Jacob Worst op 4 november
1601 onder ede ten behoeve van een zekere Johan Geertsz Ligger afleg
de.
Jacob verklaarde daarbij, dat hij in april 1600 met genoemde Johan
naar Zwolle was gereisd om een daar verblijfhoudende Deen te onder
vragen. Deze was kort daarvoor uit een Duitse gevangenis ontslagen en
vertelde aan Jacob en Johan, dat hij in de stad Haselune de Kampenaar
Claes Warnersz had ontmoet. De Deen en deze Claes besloten gezamenlijk
verder te reizen, maar de eerstgenoemde had er op gestaan een paar
gewapende begeleiders te huren; zelf was hij daags te voren nog op het
nippertje ontsnapt aan een troep ruiters met slechte bedoelingen. Maar
Claes had hier niets voor gevoeld en gezegd 'die bloede was, die mocht
op het kerckhofloepen'. Hij stelde daarom de Deen voor de keus: met
hem meegaan zonder convooi of blijven waar hij was. Deze had toen na
rijp beraad besloten 'in Goedes naeme' maar mee te reizen, maar weI
met een bezwaard hart want 'het staet my voer, dat wy een ongeluck
hebben sullen ..'
Nu, dat ongeluk was niet uitgebleven, beide reizigers waren in gevangen
schap geraakt en Claes was daaruit nog steeds niet verlost.
Na het verhaal van de Deen te hebben aangehoord, verklaarde Worst
eerst weI Claes Warnersz te hebben beklaagd, maar to en hij had gehoord
hoe de york in de steel zat, dat hij tegen de Deen had gezegd, dat
Claes dit dus allemaal aan zijn eigen stijven kop te wijten had en hij hem
dus maar rustig moest laten zitten waar hij zat. Met andere woorden:
laat de familie van Claes maar voor het losgeld opdraaien! 20

Jacob Worst is niet aIleen bij de ossenhandel betrokken geweest, maar
ook bij de koop en verkoop van tal van andere zaken. Zo lieten hij en
enkele andere Kamper kooplui in juni 1602 te Kampen een Enkhuizer
burger en een zoutzieder onder ede verklaren dat in Enkhuizen voor
zout, dat voor het inleggen van haring werd gebruikt, geen impost (be
lasting) behoefde te worden betaald. Een bewoner van Vlieland getuig
de op hun verzoek, dat voor zijn eiland dezelfde bepaling gold. 21

19. R. A. inv, nr 39.
20. R. A. Kampen, inv.nr 20 folio 213.
21. R. A. Kampen, inv. nr 20 folios 187 en 187y.
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Jacob Worst leverde ook aan het Staatse leger, zoals uit een getuigenis
uit het jaar 1629 blijkt. Enkele ruiters uit de compagnie van graaf Lelio
Pompeo verklaren dan, dat zij gedurende een bepaalde periode de haver
voor hun paarden van een zekere Jacob Worst hadden betrokken. 22
Ook de stad Kampen deed zaken met Jacob Worst. Uit de Stedelijke
Rekeningen blijkt, dat Jacob een belangrijk deel der kaarsen leverde die
dienden voor de verlichting van het stadhuis, de wachthuizen en de
Broederkerk. Alleen al in het jaar 1624 werd hem voor deze leveranties
een bedrag van 253 gulden, 13 stuivers en 12 penningen uitbetaald. De
kaarsen kostten de stad 5 stuiver het pond.
Een andere kaarsenleverancier was in die jaren Jacob Hendricksz Goes
dey. Deze ontving in 1624 van Kampen 266 gulden voor geleverdekaar
sen. Behalve kaarsen, leverde Jacob ook de stad nog haver en zaad, be
stemd voor de stadszwanen en duiven en vet als smeermiddel voor het
stadsuurwerk, de laad en loskranen, en de watermolentjes in de om
ringende polders. Toen de I1sselmondenverzanden en de stad een diep
maker in dienst nam, leverde Worst ook het vet om diens apparatuur te
smeren.F'
Ook wanneer er moeilijkheden zijn in de familie van zijn vrouw, zien
wij Jacob Worst een rol spelen. Zijn schoonzusje Elsje Willemswas
gehuwd met een zekere Hendrick Albartsz, herbergier in Vollenhove.
Deze zwager bleek een slechte zakenman te zijn en dreigde op een
gegevenogenblik zelfs failliet te gaan. De familie van zijn vrouw, waar
onder Jacob Worst, grepen toen in en slaagdenerin met de schuldeisers
tot een vergelijk te komen. Maar Hendrik deugde niet, want enige tijd
later kreeg men de lucht er van, dat Albertsz een aandeel van zijn vrouw
in een stuk land in Mastenbroek gelegen,zonder haar voorkennis tracht
te te verkwanselen.Weerbemoeide de familie van zijn vrouw zich ermee
en Christopher Hendricksz, die met een zuster van Elsje en Femmeke
was getrouwd, besloot toen zelf dit land te kopen opdat het in de
familie zou blijven. Het Vollenhovenseechtpaar beschikte toen wel over
wat geld, maar niet genoegom hun schulden te betalen. Hendrik kon er
niet meer tegenop, liet vrouw en kinderen in de steek en nam dienst op
een oorlogsschip. Kort daarna kwam de tijding, dat hij was verdron
ken. 24
Elsje en haar kinderen gingen toen naar Kampen, waar de weduwe
door haar zwagers Jacob Worst en Christopher Hendricksz in een
huisje werd gezet en van hun een toelage ontving. Acht jaar lang hebben

22. R. A. Kampen, inv. nr 25 folio 31.
23. Zie: De stedelijke rekeningen oyer de genoemde jaren.
24. R. A. inv, nr 25 folio 116.
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haar beide zwagers haar onderhouden, toen hertrouwde Elsje met
Gosen Willems. 25

In 1614 maakten Jacob en zijn vrouw hun testament. Uit dit stuk
blijkt, dat het echtpaar toen vier zonen had, namelijk Johan, Evert,
Frederick, en Willem, die zij tot hun erfgenamen benoemden. Testa
mentoren waren Christhoper Hendricksz 26 en Geert Willems,resp. Ja
cobs zwager en de broer van Femmeke. Als tamelijk welgestelden ver
maakte het echtpaar, zoals in die. tiid gebruikeliik was, de Boven- en
Buitenkerk ieder een goudgulden en de armen vanKampen twee goud
guldens. 27
Jacob Worst zal in het begin van het jaar 1630 overleden zijn, want in
de maand februari van dat jaar neemt zijn zoon Willemzijn plaats als
Gemeensman in. Hij werd in de Buitenkerk begraven en zijn blauwgrijze
grafsteen, waarop aIleen zijn naam gebeiteld is, is bewaard gebleven.28
Zijn vrouw Femmeke overleefde hem enkele jaren. Op 25 januari 1633
testeert zij opnieuw 'zwak van lichaam'. Haar erfgenamen blijken dan te
zijn haar zonen Johan en Willemen het dochtertje van haar overleden
zoon, Maritje genaamd. Hieruit blijkt, dat niet aIleen haar zoon Evert,
maar ook Fredrick toen overledenwaren. In haar testament bepaalde zij
dat Willem haar nering en het huis waarin deze nering gevestigdwas,
zou erven, mits hij 1400 gulden in de erfenis inbracht. Haar zoon Johan
mocht als eerste haar land in Mastenbroek kopen. Testamentoren waren
Lambert Roelofsz en Johan Bosman, waarvan de eerstgenoemde tante
tegen haar moest zeggen.29

25. Dit blijkt uit een stuk, gedateerd 12juli 1619 (R. A. Kampen, inv. nr 83 fo
lio 146 waarin Jacob Worst en Gosen Willems, mede namens hun vrouwen
Femme en EIsje Willems en hun zwager Geert Willems, een volmacht geven
aan Willem Geertsz, de zoon van Geert Willemsz om van Catrijne Peters, de
weduwe van Johan Jansz, een deel van de erfenis van laatstgenoemde op te
eisen.
Johan Jansz was schout geweest van het Noord Hollandse plaatsje Oosthui
zen. Hij was de zoon van Johan Jansz de oude en zeer waarschijnlijk een
broer van Willem Jansz de schoonvader van Jacob Worst.

26. Christopher Henricksz is minstens drie keer getrouwd geweest. Zijn eerste
vrouw heette volgens Van Doorninck (Geslachtkundige aantekeningen) Anna
Vrese. Of zij wellicht een dochter van Willem Jansz is geweest en daardoor
aan Jacob Worst door zijn vrouw Femmeke verwant is niet zeker, Wei zeker
is dat Jacob en Femmeke hem hun zwagernoemden,

27. R. A. Kampen, inv. nr 137.
28. De heer H. C. Diender te Kampen verschafte mij deze en enkele andere in

lichtingen betreffende grafstenen in de O.L.VI. kerk.
29. R. A. Kampen, inv. nr 139.
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De kinderen van Jacob Worst

Schipper lohan lacobsz Worst
Johan Jacobsz Worst, de oudste zoon van Jacob, zal omtrent 1589
geboren zijn. Evenals zijn vader en grootvader, was hij schipper, want
op 3 mei 1621 kochten hij en zijn vrouw een nieuw karveelschip,waar
voor het echtpaar een schuldbekentenis afgaf. 30 De tijd van Kampens
internationale handel isdan echter voorbij en Johans activiteit op het ge
bied der scheepvaart beperkte zich tot het vervoeren van personen en
vracht naar Amsterdam en het vervoeren van soldaten naar het oorlogs
terrein. Dat dit laatste niet zonder risico's was, blijkt uit het volgendever
haal. In 1629 lag Johan op een zekere dag nabij de Voelwijck in Amster
dam. Naast hem lagen de schepen van Hendrick Fransz en Johan Hen
driksz Reuver. Deze laatstgenoemden hadden opdracht een compagnie
Zweedsesoldaten, in dienst van de Republiek, naar een oorlogsterrein te
vervoeren. Voor Reuver was de reis echter slecht verlopen, hij was zijn
roeiboot kwijtgeraakt, miste zwaardenen touwwerk en had daarnaast nog
twee gaten in zijn romp opgelopen. Natuurlijk wilde deze schipper nu
de schade trachten te verhalen op zijn opdrachtgevers en verzocht daar
om de beide andere schippers voor hem te willen getuigen. 31
Johan Worst kreeg ook opdrachten van het Kamper stadsbestuur. Zo
moest hij in 1624 met zijn schip de bakens in het Diep plaatsen, waar
voor hij 3 gulden beurde. Daarboven kreeg hij voor proviand (brood,vis
en bier) nog een bedrag van 2 gulden en 13 stuivers. In hetzelfde jaar
vervoerde hij, weer op last van de Magistraat, enkele lasten tarwe naar
Amsterdam, waarvoor hij 13 gulden en 1O~ stuiver ontving. 32
Op 28 november 1619 trouwde Johan met Geertruid Crijns. Het echt
paar kreeg 6 kinderen: Geertje, Crijn, Evertje, Steven, Jacob en Annigje.
Johans vrouw Geertruid overleed in 1632. Zij werd in de Bovenkerk
begraven. Qp 8 mei 1635 hertrouwde Johan met de uit Rijssen afkom
stige Berendje Alberts of Olofs. Ter gelegenheidvan dit tweede huwelijk
moesten voogden over de kinderen uit het eerste huwelijk worden aan
gesteld. Dit blijken er dan nog vier te zijn, namelijk Geertje, Crijn,
Evertje en Jacob. Deze voogden waren zijn broer WillemJacobsz Worst
en zijn neef WillemGeerstsz. 33
Het lot van Geertje en Crijn is onbekend, Jacob overleed vermoedelijk
voor 6 mei 1638 en Evertje trouwde met Hendrick Pieters Haene.
30. Deze en enkele andere gegevenswerden mij door de heer if. G. L.Meesters te

Utrecht verstrekt.
31. R. A. inv. nr 25 folio 113.
32. Stedelijke rekeningen van 1624, post; Allerlei onzekere percelen.
33. Gemeente archief Kampen, fichesbak van de momberstellingen.
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Uit het tweede huwelijk van Johan met Berendje Albers werd een doch
ter Femmetje (gedoopt 9-10-1636) en een zoon Jacob (gedoopt
6-5-1638) geboren.
Een gemakkelijk heerschap schijnt deze schipper Johan Worst niet te
zijn geweest, zoals uit de volgende getuigenis van 9 november 1638
blijkt. 34

Op een goede dag zat een zekere Hermen Wijsman in een herberg te
wachten op Hendrick Crijnsen, waarschijnlijk een broer van Johans eer
ste vrouw. Herman wilde deze Crijnsen op een paar kannen bier tracte
ren, daar deze hem gratis op zijn schip had meegenomen toen dit van
Deventer naar Kampen voer, Toen Crijnsen zich te goed deed aan het
hem aangeboden bier, verscheen ook Johan in de herb erg en begon bij
het zien van zijn zwager deze onmiddellijk uit te schelden voor dief en
gluiper. De beide mannen vlogen elkaar daarna in de haren, Johan sloeg
een bierpul op Hendricks hoofd stuk, waarna deze zich ook niet onbe
tuigd liet en Johan behoorlijk toetakelde. Later zou Jan Herms, barbier
en tevens heeimeester van wonden, getuigen dat Hendrick een groot gat
in zijn hoofd had opgelopen. Het schepengerecht liet de schuldvraag in
het midden en veroordeeide beide kemphanen ieder tot een boete van
25 goudguldens, een hoog bedrag in die jaren.i" De ruzie tussen de
beide zwagers zal wel verband gehouden hebben met de dood van Jo
hans eerste vrouw en de verdeling van haar nalatenschap. Johan Worst is
verrnoedelijk begin 1639 overleden. Waar hij begraven werd, is niet
bekend. Over zijn enig overgeb1even kind uit zijn tweede huwelijk, Jacob
Johansz - ook weI Jacob Hansen genoemd, werden op 27 februari
1640 a1s voogden aangesteld Willem Jacobsz Worst en Dirck Hermensz
Vriese.36·
Zijn tweede vrouw Berendje Albers hertrouwde op 8 april 1640 met
Dirk Teunissen.

De schipper, piloot en baakmeester Jacob Johansz Worst
Jacob, de zoon van Johan Jacobsz Worst en zijn tweede vrouw Berendje
Albers of 010fs, werd, zoa1s reeds is vermeld, op 6 mei 1638 te Kampen
gedoopt. Op 28 juli 1666 gingen te Zwolle in ondertrouw Jacob Hansen
Worst en Judith Jacobs, jonge dochter wonende te Zwolle buiten de
Vischpoort. De ondertrouwproclamatie werd tevens te Kampen voorge
lezen. Op 2 september 1666 werd het huwelijk te Zwolle gesloten. Kort
daarop zijn deze jonggehuwden waarschijnlijk in Kampen gaan wonen,

34. R. A. Kampen, inv. nr 26.
35. R. A. Kampen, inv. nr 44.
36. Gemeente archief Kampen, fichesbak van momberstellingen.
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want in 1668 wordt deze Jacob Worst daar benoemd tot diaken van de
Gereformeerde gemeente. In 1680 treffen we hem als ouderling aan. 37

Kinderen van dit echtpaar werden in 1669,1676 en 1678 in de Boven
kerk begraven.
Op 11mei 1688 werd Jacob Worst, inplaats van een zekere Geerlich, tot
piloot (loods) en baakmeester van de stad Kampen aangesteld. Slechts
drie en een half jaar heeft Jacob deze betrekking vervuld, hij overleed in
november 1691. Zijn opvolger als loods en bakenmeester was Wolter
Augustinus. 38
Hoewel van de kinderen van Jacob en Judith geen doopinschrijvingen
te Kampen bekend zijn, mag toch weIworden aangenomen, dat zij ook
volwassenkinderen hebben nagelaten. In 1691,1698 en 1701 trouwden
te Hasselt de broers Johan Jacobs, Berend Jacobs en Jacob Jacobsz
Worst. Bij de ondertrouwinschrijving van de eerstgenoemde wordt ver
meld, dat hij afkomstig was uit Kampen. In Zwolle huwde op 30 januari
1700 Jacques Worst. Waarschijnlijkzijn aIle vier bovengenoemde man
nen zonen van Jacob Worst en Judith Jacobs, een vermoeden, dat nog
meer gerechtvaardigdlijkt als wij weten, dat aIle vier de bovengenoemde
mannen hun zonen Jacob noemden en drie hun dochter denaam Judith
gaven. Ook hun beroepen wijzen op directe verwantschap met Jacob
Worst. Johan was in Hasselt jarenlang lid van het karveelschippersgilde
en zelfs enkele malen gildemeester. De andere broers blijken eveneens
bemoeienis met de scheepvaart te hebben gehad. 39
Deze naar Hasselt vertrokken tak der Kamper Worsten bloeit nog
steeds. Hun nakomelingen wonen momenteel niet aileen in Hasselt,
maar ook elders in Nederland. Zelfs in de Verenigde Staten treft men
nakomelingen van deze Worsten uit Hasselt aan.

Burgemeester Evert Jacobsz. Worst
De in het testament van zijn ouders als tweede zoon genoemde Evert
Worst, was waarschijnlijkvan meet af aan voorbestemd om zijn vader in
de Meente en in de Raad op te volgen. Gemeld is reeds, dat deze Evert
in 1620 lid van de Meente werd en toen vermoedelijk dertig jaar oud
was.
Evert Worst trouwde in 1623 met WeintjevanWalbeecke.De bruid was
in 1599 te Amsterdam geboren en de dochter van Jacob vanWalbeecke

37. Don, deel II, inv. nr 144 van de N.H. gemeente te Kampen.
38. Don, dee I I, inv. nr 307 folio 103 en volgenden.
39. In de Nederlandse Leeuw van februari 1960 is een genealogie van de aan

lohan en Jacob Worst verwante karveelschippersfamilie Van Dingstede opge
nomen.
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Zegel van de schepen Jacob Hansz. Worst.
Hangt aan een charter uit 1613. (Inv, A nr. 1004 - Don II Rnr. 1968)

216



Het wapen van Everhardt Worst.
Gekleurde tekeninguit het wapenboek van Gelders/Overijsselse studenten aan de
Utrechtse hogeschool.
In goud, be/aden met drie gepende dooreengestrengelde worsten van natuurlijke
kleur. Helmteken, een vlucht van zwart en goud. Dekkleden van zwart en goud.
foto Gemeentelijke archiefdienst Utrecht.
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en Weintje van Foreest. Haar ouders behoorden tot bekende Amster
damse geslachten. De ondertrouw vond op 19 december te Kampen en
op 21 december te Amsterdam plaats.
Reeds het jaar na zijn huwelijk, dus in 1624, werd Evert als Raad in de
Kamper Magistraat gekozen. Dit betekende, dat hij vanaf die tijd afwis
selend gedurende een jaar raad en twee of drie jaar schepen zou zijn met
de persoonlijke titel van burgemeester. De Kamper stadsregering be
stond in die tijd uit 10 schepenen en 4 raden.
Slechts kort heeft Evert Worst zich burgemeester van Kampen mogen
noemen, hij overleed vermoedelijk nog in de januarimaand van het jaar
1625 en het is zelfs de vraag of hij de doop van zijn dochtertje Marigje
op 12 januari heeft beleefd.
Of Evert zijn vader in diens zaken heeft bijgestaan, is niet bekend. Uit
een getuigenverklaring blijkt, dat hij op een stuk land in Mastenbroek
ossen weidde. 40

Zijn weduwe vestigde zich na zijn dood weer in Amsterdam en trouwde
daar in 1637 met de steenrijke koopman Pieter Jacobsz. van Rijn. 41 Zij
had weI moed, want dit was's mans vijfde huwelijk! Haar dochtertje
Marigje wordt in 1633 nog in het testament van haar grootmoeder
Femmetje Willemsgenoemd.

Frederick Jacobsz. Worst
Over deze derde zoon van Jacob Worst is weinigbekend. Hij trouwde in
1624 met Geesje Roelofs. Op 4 augustus 1627 werd een wellicht nog
ongedoopt kind van dit echtpaar in de Bovenkerk begraven. Enkele
maanden daarna overleed ook de vader en vond in dezelfde kerk zijn
laatste rustplaats. Zijn weduwe hertrouwde in 1629 met Bartold van
Wilsem, een telg uit het oude Kamper patriciersgeslacht van die naam.
Frederick zal zich, evenals zijn vader en broers ook met de ossenhandel
hebben beziggehouden. In 1624 verhuurde de stad hem tot dit doeI de
weide van de Nateers. 42
Bovengenoemde Frederick mag niet verward worden met de schipper
Frerick Jacobsz Worst, gehuwd met Eefse Jans Eckelboom. Deze Fre
rick wordt in diverse Kamper stukken genoemd, o.a. in transportacten
van 1642 en 1666. Een plaats in de genealogie van onze familie Worst
heb ik hem echter niet kunnen geven.

40. R. A. Kampen, inv. nr 24 folio 96v.
41. J. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, deel I biz. 270.
42. Stedelijke rekeningen van 1624.
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Burgemeester Willem Jacobsz. Worst
Op 15 juni 1615 getuigden burgemeester Christopher Hendriksz, oud
54 jaar, en Simon Glauwe,oud 81 jaar voor de Kamper schepenbank op
verzoek van Jacob Hansen Worst, dat diens afwezigezoon Willemgebo
ren was uit zijn huwelijk met Femmeke Willems. Deze getuigen ver
klaarden tevens, dat zij genoemde Willernkenden als een goede burger
zoon die steeds een deugdzaam levenhad geleid.43
Deze Willem, die in 1615 dus niet in Kampen woonachtig was en wel
licht elders een opleiding genoot, was de jongste van de vier zonen van
Jacob Hansen Worst. Waarschijnlijkis hij koopman geweest, want Wil
lem wordt enige malen als gildemeester van het cremers-of kooplieden
gilde genoemd.f" Na de dood van zijn vader in 1630 bekleedde hij ook
openbare functies. Reeds in februari 1630 blijkt hij lid te zijn van de
Gezworen Gemeente, een college waarin hij twintig jaar zitting zou
hebben. Vanaf 1650 tot aan zijn dood maakte hij deel uit van de
Kamper stadsregering. In deze periode werd de NieuweToren gebouwd,
nadat in 1646 de kapel van het Heilige Geestgasthuis door brand was
verwoest. Op de zandstenen portamenten der balustrade van de ornloop
van deze NieuweToren werden de wapens van de toen regerende burge
meesters van Kampen en de stadssecretarissengebeeldhouwd en ook het
wapen van WillemWorst, toen eveneens burgemeester, treffen wij daar
aan.4S
Tijdens de 19 jaar, dat WillemWorst burgemeester was, bekleedde hij
tevens tal van stadsambten, zoals die van rentmeester, zegelaar, came
raar, provisor van een der kerken, dijkgraaf of heemraad van een polder
enz. enz. AI deze ambten werden goed betaald, zodat Willemeen ver
mogend man geweest moet zijn, te meer als men bedenkt dat hij tevens
flink wat geld van zijn vader geerfd moet hebben.
Op 17 februari 1628 huwde deze WillemWorst met Jacobje Jans. Het
echtpaar kreeg 10 kinderen. De dochters trouwden met teigen uit aan
zienlijke Kamper families, zoals Stercke, van Wieringen, Tollenaer,
Erckelens en Hoff. Een zoon Evert studeerde theologie te Utrecht45a en
l.eiden en was van 1678 tot 1715 predikant te Kamperveen. Hij is
tweemaal gehuwd geweest. Eerst met MariaSabe, de dochter van Rogier

43. R. A. Kampen, inv, nr 23 folio 25y.
44. Don, deel I, Gildemeesters 1620-1690 (inv, nr 2195).
45. Kamper Almanak 1941/42, biz 154.
45a. Zie mr. D. Schutte. De wapenboeken der Gelders-Oyerijsselse studentenvere

nigingen. Werken nr. 32. Ver. O.R. en G. Zwolle 1975, biz. 196 (nr. 193).
Op biz. 159 (nr. 59) wordt een Johannes Worst Campensis genoemd, met het
zelfde wapen, anno 1653. Hoewel ongetwijfeld behorende tot het Kampense
geslacht, heb ik geen kans gezien hem in deze genealogie in te passen.
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SaM en Lucretia van Ketwich. Maria stierf echter in 1684 toen zij 34
jaar oud was. Hij hertrouwde, vermoedelijk te Amsterdam, met Abigael
Hartsen, geboren te Amsterdam in 1646. Zij was de dochter van de
koopman Anselmus Hartsen en reeds weduwe van Evert van Doorn. 46

Dominee Evert Worst overleed kinderloos. Over zoon Jacob volgen
elders mededelingen.
Willem Jacobsz Worst overleed in juni 1669 en werd in de Kamper
Bovenkerk begraven. Zijn vrouw Jacobje was hem reeds 17jaar eerder
in de dood vooraf gegaan.
Zijn erfgenamen hadden nog recht op een half jaar burgemeesterstracta
ment en het was in die tijd de gewoonte dat dit geld gebruikt werd om
ter nagedachtenis van de overledene zilverenherinneringsvoorwerpen te
kopen, waarin o.m. het familiewapen van de betrokken persoon werd
gegraveerd. In het geval van WillemWorst werden 'twee silverencande
laeren en snuyters, swaer 18 marck en 10 loot' voor dit geld gekocht.
Helaas is deze hele verzameling, bekers, schotels en kandelaren, bekend
onder de naam van 'stadszilver', in 1672 tijdens de ruineuze Franse
bezetting opgesmolten en werd van het metaal noodgeld geslagen.47

Burgemeester Jacob Wilfemsz. Worst
Jacob, de oudste zoon van WillemWorst uit zijn huwelijk met Jacobje
Jans, nam zowel de zaken van zijn vader als diens functies over. Hij
werd in 1640 geboren en trouwde in 1665 met Geertruid Steenbergen,
eerder weduwe van Hugo Hendriks. Geertruid was een dochter van
Jacob Roelofsz Steenbergen en Femmetje Avercamp,een zuster van de
bekende Kamper schilder Hendrick Avercamp, ook bekend onder de
naam van 'de Stomme van Campen'. Uit haar eerste huwelijk bracht zij
een zoon Gerrit mee. 48
Jacob Worst en Geertruid Steenbergen kregen 7 kinderen, vijf hiervan
zijn waarschijnlijk op jeugdige leeftijd overleden, aileen een zoon Johan
en een dochter Geertruid werden volwassen.
In 1675 werd Jacob WillemszWorst lid van de Gezworen Gemeente. Hij
werd door de stadhouder WillemIII benoemd, want na 1674 had deze
het zogenaamde recht van aprobatie gekregen,waardoor deverkiezingen
van de Magistraaten de Gezworen Gemeente in Overijsselen Gelderland
onderworpen was aan de goedkeuring van de stadhouder. Deze gewes
ten hadden dit te wijten aan hun slappe houding in 1672 tijdens de
inval van de Fransen en de troepen van de bisschop van Munster. De

46. Zie: Nederlandse Leeuw 1941.
47. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel III biz. 150.
48. C. J. Welcker, Hendrick en Barend Avercamp, schilders tot Campen.

220



Staten Generaal wilden daarom zelfs na de bevrijding van ons land
Overijssei en Gelderland geheel uit de Unie weren, maar op voorspraak
van Willem III werden zij weer ais volwaardige leden opgenomen, rnits
zij deze zogenaamde regeringsregiementenaanvaarden. 49
Ook Jacob Willemsz.Worst zai koopman zijn geweest, want in de jaren
1685 en 1689 was hij gildemeester van het Cremersgilde. Tevens moet
hij een volmolen hebben bezeten, want in een resolutie van schepenen
en raden uit 1684 wordt over de 'desastreuze' voimolen van Jacob
Worst gesproken. MogeJijkis hij dus ook lid van het Drapeniersgilde
geweest.
In 1693 werd Jacob in de Kamper Magistraat gekozen, maar evenals
voor zijn oom Evert, duurde deze vreugdemaar kort en overleed Jacob
Willemsz.Worst spoedig daarop. Hij werd op 5 mei 1693 in de Boven
kerk begraven. Zijn vrouw Geertruid was hem enkele jaren daarvoor in
de dood voor gegaan.
Hun dochter Geertruid, geboren in 1679, trouwde op 1 december
1713 te Kampen met Johan Versrnit, kapitein van een burgervende!.
Over zoon Johan is het volgende bekend:

De schout fohan facobsz Worst
Johan Worst, de enige zoon van Jacob die niet op jeugdige leeftijd
stierf, werd op 31 decemder 1672 te Kampen gedoopt. Hij is de laatste
Worst die deel heeft uitgemaakt van het Kamper stadsbestuur.
In 1701, dus op 29 jarige leeftijd werd deze Johan lid van de Gezworen
Gemeente, waarin hij ruim 10 jaar zitting heeft gehad. In 1705 trouwde
Johan Jacobsz met Elisabeth, de dochter van Petrus van de Weteringe
(burgemeester van Kampen 1706-1730) en Sara Borcheer. Het echt
paar kreeg vier kinderen: Geertruid (gedoopt in 1706), WillemJacob
(gedoopt 1707), Sara (gedoopt 1710) en Johan Jacob (gedoopt 17 fe
bruari 1717).
Geertruid Worst trouwde met Christaan Fabius, procureur te Zwolle, en
overleed in 1778. WillemJacob stierf op vijfjarige leeftijd, de dochter
Sara is nooit getrouwd geweest en woonde volgens de gezinstellingvan
1748 bij haar moeder in. Zij maakte op 1 februari 1769 haar testament
'wei -ziek en bediegerig, maar bij haar volle verstand' en benoemde tot
haar erfgenamen de dochters van haar nicht Geertruida Versmit en de
dochter van de predikant A. van Erme!.Haar zuster, gehuwdmet Chris
tiaan Fabius, zou haar levenlang van het vruchtgebruik van haar goede-

49. Dr. C. N. Fehrmann, Kampen vroeger en nu, blz. 75.
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ren mogen genieten. 50 Vijf jaar later, op 27 januari 1774 herriep Saradit
testament, 51 maar de inhoud van haar nieuwe wilsbeschikkingis onbe
kend geb1even,daar dit waarschijn1ijkeen zogenaamd besloten testa
ment is geweest, dat aan de be1anghebbenden werd meegegeven. Op
18 maart 1774, dus kort hierop, werd Sara in de Kamper Bovenkerk
begraven.
Johan, het jongste kind van Johan Jacobsz Worst en Elisabeth van de
Weteringe, is niet oud geworden. Hijwerd op 17 februari 1712 te Kam
pen gedoopt en was een posthuum kind, want zijn vader was enige
maanden daarvoor reeds overleden. Waarschijnlijk was het een be
gaafde jongen want hij bezocht de Latijnse school in zijn vaderstad
en werd in 1725 vanwege zijn goede resultaten door de rector van
deze onderwijsinstelling Gerard Outhovio beloond met een premie
boek.f? Hij stierf reeds in 1734, want op 14 juli van dat jaar vermeld
het begraafregister de ter aardebestelling van de custos Jan Jacob Worst.
Welkebetekenis wij aan het woord custos hier moeten hechten, is niet
geheel duidelijk. Het kan zowel koster als opzichter betekenen. Wellicht
was deze Johan als custos aan de Latijnse school verbonden.
Zoals reeds gemeld, stierf zijn vader voor zijn geboorte. Deze werd in
1709 nog schout van I1sselmuiden, een ambt waarvcor men ouder dan
25 jaar moest zijn, gegoed wezen in de provincie, de Gereformeerde
godsdienst belijden en goed op de hoogte moest zijn met het Overijssel
se Landrecht. 53 Hij overleed op 19 november 1711 en werd in de Bo
venkerk begraven.
Na de dood van haar man, is Geertruid Worst hertrouwd met de
Overijselsemuntmeester Bernard Cramer.
Met schout Johan en zijn kinderen stierf de Kamper tak der Worsten uit,
maar de Hasseltse tak heeft tot op heden stand gehouden en het is
wellicht aardig te vermelden, dat 5 vrouwelijke leden van deze tak, die
zowe1uit Hasselt als uit Meppel afkomstig zijn, weer met Kamper inwo
ners getrouwd zijn zodat nu nog nakome1ingenvan de stamvaderHans
Worst in onze stad woonachtig zijn.

50. R. A. Kampen, inv. nr 152.
51. Idem.
52. Op het Centraal bureau voor genealogie in Den Haag, is de tekst van de in het

boek geschreven opdracht te vinden in een portefeuille met familieadverten
ties Worst.

53. Rijksarchief voor Overijssel, voorlopige inventaris van het Statenarchief, inv.
nr,1493.
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