
HET VOORMALlGE ST.-ANNACONVENT VAN DE
CELLEZUSTERS TE KAMPEN II

door F. van der Pol.

Met toestemming van de redactie eerder gepubliceerd in Cornu, orgaan van het
Corpus Studiosorum Academia Campensi, Fides Quadrat Intellectum.

In een voorafgaande almanak ' werd de geschiedenis en ondergang der
Kamper Cellezusters beschreven. Toen in 1580 de Reformatie hier ter
stede zegevierde, werd hun St.-Annaklooster geseculariseerd en in de
loop der volgende eeuwen geheel verkaveld. Vermeld werd reeds, hoe in
de 17e en l8e eeuw de Waalse gemeente in de kapel van dit voormalige
convent kerkte ; na opheffing van deze gemeente in het begin van de 1ge
eeuw werd deze kapel eigendom van de Kamper. Doopsgezinden. Nu
heeft het er alle schijn van, dat haar dagen als Doopsgezinde kerk ook
zijn geteld, daar deze gemeente te klein is geworden om een eigen kerk
gebouw te kunnen bekostigen.
Een ander deel van dit voormalige kloostercomplex kreeg in de tweede
helft van de 17e eeuw een geheel andere bestemming, waaraan het de
nu in zwang zijnde naam, het Linnenweversgildehuis, ontleent.
Aan deze vroegere bestemming herinnert nog het fraaie, onlangs geres
taureerde, poortje aan de Groenestraat gelegen. Onder het stadswapen,
geflankeerd door twee zilverkleurige leeuwen, dat dit poortje bekroond,
staat namelijk te lezen: LlNNEN WEEVERS GILDE 1665. Een prachtig
brokje historie in steen, dat tevens bewijst hoe belangrijk in de l7e eeuw
(maar ook daarvoor) het gilde der linnen weyers is geweest en hoe des
tijds deze tak van nijverheid in onze stad bloeide. "Godzegent deze stad
met veellinnenreders en wevers", heet het dan ook in een Resolutie van
1663.

Het Linnenweversgilde ontvangt zijn Gildehuis.
Achter het hier beschreven poortje lag namelijk eens het Gildehuis der
Linnenwevers. Waar vroeger de Cellezusters hun ingetogen kloosterleven
leidden, hielden sinds 1660 de Meesters, Ouderlieden en Keurmeesters
van dit gilde hun "Camerdag".
16 december 1660 was een blijde dag voor dit gilde! Uit handen van het
stadsbestuur ontving het toen haar Gildehuis. Tevoren was een rekest in
gediend,omdat "haer gilde van dach tot dach in getal was aennernende?
daerdoor bij gevolg de moeijelijckheden meerder en meerder haer ver
groten, sulx dat haer seer nodich sij een gemeen gildehuys te hebben".:'

211



Een brok historie in steen: Onder het stadswapen, geflankeerd door {wee
zilverkleurige leeuwen staat te lezen: 'Linne Weevers Gilde 1665',
foto Tjerk S. de Vries/NederlandsDagblad
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Waar vroegerde Cellezusters hun kloosterleven leidden, hielden sinds 1660
de Meesters, Ouderlieden en Keurmeesters hun 'Camerdag'.
foto Tjerk S. de VrieslNederlands Dagblad

213



Het gilde wees het stadsbestuur op steden als Amsterdam en Haarlem,
waar de broeders van het linnenweversgilde ook een gildehuis was toe
gewezen. Deze verwijzing heeft enkel argumenterende kracht als de
Kamper linnenweverij van ongeveer gelijk formaat was als die van het be
roemde Haarlem en Amsterdam.
Het Gildehuis moest dienen om "aldaer weeckelijcks bijeencompsten
der gildemeesteren en oock de vergaederingen van 't gilde te mogen en
houden." Het antwoord op dit rekest klonk positief. Het gilde kreeg
van schepenen en raad de zgn. Regimentscaemer toegewezen. Voor
de uitdrukking "Regimentscaemer" is in het stadsarchief tot nu toe geen
direkt gegeven te vinden. Tot diep in de 18e eeuw komen we het woord
tegen als aanduiding van het Gildehuis. Het is blijkbaar een ingeburgerd
begrip in die dagen. Waarschijnlijk is na afbraak van een deel van het
kloostercomplex het resterende gedeelte trefplaats geweest van de ste
delijke schutterij. Diverse compagnien vormden samen een regiment.
Zo kreeg het trefcentrum al gauw de naam: Regimentscaemer. Hoe lang
de schutters er samenkwamen is onduidelijk. Op het moment dat het
gilde een rekest bij het stadsbestuur indient, 16 december 1660, blijkt
de regimentscaemer bewoond te zijn door het timmermansgezin van Ja
cob Henrixen. Wanneer het gilde intrek neemt in het gebouw, verhuist
het timmermansgezin naar elders. Jacob Henrixen ontvangt tien goud
guldens smartegeld per jaar van het gilde.
Het gebouw werd stevig verbouwd voordat het gilde het betrok. Ook de
wider kreeg een beurt: "ende de solderinge daerboven voor soo veer sich
hetselve huys uytstreckt". De wider mogen ze afschieten en "tot haer
commoditeyt praeparereri." Voor het verdere onderhoud lOU het gilde
zelf moeten zorgen.

Van "Ghildebrief van de Lijnen Ampte" uit 1520 tot "Ghildebrief van
't SeveriusGilde" uit 1661.
Het Linnenweversgilde, de naam zegt het al, is een ambachtsgilde; een
vereniging van vakgenoten.
In het Gilde waren de arbeidsverhoudingen en produktiewijze geregeld.
Het Gilde wilde economische en sociale stabiliteit garanderen voor de
broeders van het Gilde. Daartoe werden vaste regels opgesteld, zgn. gil
dekeuren. De gildebroeders had den zich aan de regels te houden op
straffe van boete. De rust aan het arbeidsfront werd nauwlettend in de
gaten gehouden door het Gildebestuur. Dit zetelde in het Gildehuis. Zo
vormde het Gildehuis de zuil waarop de hele linnenweverij rustte. Het
Gildehuis was de krachtcentrale, de commandopost van het gilde. Daar
zetelde de kern van het ambacht.
De regels waaraan elk gildelid zich te houden had, waren op schrift ge-
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Het Gildehuis was de krachtcentrale, de commandopost van het gilde.
Elke zaterdagmiddag klokslag drie uur hield het gildebestuur zitting op het
Gildehuis. Zij vormde de kern van het ambacht.
foto Tjerk S. de Vries/Nederlands Dagblad
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zet. Deze regels of keuren zijn bewaard gebleven. In het stadsarchief be
vinderr zich twee gilde-brieven waarin de gildekeuren staan opgetekend.
Deze gilde-brieven vormden eens de grondwet van het Linnenweversgilde.
De oudste gildebrief, "Ghildebrief van den Lijnen Ampte " dateert van
19 maart 1520.4 Het is een handgeschreven exemplaar dat inzicht geeft
in het gilde van begin 16e eeuw. De andere gildebrief, "Gildebrief van
't Severius Gilde" is een gedrukt exemplaar dat ons het gilde toont in zijn
bloeitijd." Dit laatste is ingewikkelder, gedetailleerder van opzet. Dit
verwondert niet. Met het groeien van het bedrijf werd ook het geheel
van bedrijfsregels complexer in de tussenliggende 140 jaar. Voor een
goede taxa tie van de gegevens uit de gilde-brieven is het nodig te weten
dat een gildebrief een.ideaalbeeld van het gilde geeft. De regels in de gil
debrief zijn normen. De keuren werden overtreden in de praktijk. In het
Gildehuis waar de Gildemeesters met de Keurmeesters hun Caemerdagen
hielden, moest veel worden rechtgezet. Op de tafel heeft vast en zeker
de Gildebrief gelegen. Ze lag daar als aanklacht naast boeken met regis
ters van boeten en namen van beboete gildebroeders.

Ghildebriefvan den Lijnen Ampte, 29 maart 1520.
De beschreven brief bevat naast het opschrift een zestal bladzijden met
bepalingen van het gilde. Blijkens deze brief had het Linnenweversgilde
een altaar gewijd aan haar beschermheilige Set Severus. Per week werden
er twee missen door het gilde opgedragen. Het altaar stond in de Boven
kerk. Deze bevatte in de 16e eeuw niet minder dan 23 altaren.? Uit de
gildebrief weten we dat in 1520 het altaar aan een opknapbeurt toe was:
"ende tot verbeteringhe des altaers ende datnu van des ghilden wege voir
n( oemt) ter weken twe missen sal laten geschijen op Set Severus altaer
in Set Nijclaes kercke als sij van oldes pleghen te doen."
Het Linnenweversgilde met haar beschermheilige, haar altaar in de kerk:
In de middeleeuwen is dit geen vreemde combinatie; kerkelijk en bur
gerlijk leven zijn immers nauw verweven.
Uit de woorden .als sij van oldes pleghen to doen", blijkt dat het gilde
reeds lang voor 1520 moet hebben bestaan. 1m de gildebrief komen we
nog een bewijs tegen voor dit ouder zijn van het gilde. De gildebrief
moet een voorganger hebben gehad. De gildebrief van 1520 moest dienen
ter vervanging van een "olden ghildebrief", Voor 1520 heeft het gilde
dus reeds geruime tijd bestaan.
Om de ouderdom van het gilde nog nader aan te kunnen geven, is er een
bron buiten de gildebrief om. Het gaat om de "Ordinarius Noster". Dit
werk dateert uit de 15e eeuw; terminus post quem 1448, terminus ante
quem 1482.7 Op het schutblad van dit werk staat het gilde van de lin
nenwevers vermeld tussen de andere gilden: "Aldus pleghen de ghilden
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oir keerssen dragen ..... Item de lijnenwevers ..... " Hieruit valt dus af te
leiden dat het linnenweversgilde reeds in 1482 moet hebben bestaan;
waarschijnlijk nog eerder.
Aan welke Severus dit altaar was opgedragen, is me niet duidelijk. De
stukken betreffende het gilde spreken er niet over. Ook andere bronnen
geven geen uitsluitsel. De Real-Encyklopadie van J. J. Herzog vermeldt
tal van personen met deze naam, zonder dat er op bepaalde gronden
voor een van hen.gekozen kan worden.
De aanhef van de gildebrief toont dat het gilde aan het gezag van het
stadsbestuur was onderworpen. Het stadsbestuur maakte alle lieden
.Kont", zij gaf de ,)ijnen wevers" d.m.v. de gildebrief "gratie en vrij
heit". Ook het slot is hierin duidelijk. De gildemeesters zullen ieder jaar
op het stadhuis een eed afleggen om "gene vergaderinghe en overdrachte
to maken der stat ende oren burgheren teghens gaende." Het gildebe
stuur moest de burgemeesters alle keuren voorleggen ter goedkeuring.
Het stadsbestuur heeft de in de brief vermelde keuren aan het gilde "ge
gent". En "dese punten voir(noemt) en brief sal altijt staen ende duren
tot onsen verbeteren." Onder .xmsen" hier te verstaan: het stadsbe
stuur. De macht van het gilde was dus geen onbeperkte autonomie van
beroepsgenoten. Haar macht lag ingekaderd in het algemene stadsbelang,
De rij bepalingen opent met een weI heel centrale: Wie linnen weeft ter
wijl hij geen burger noch gildebroeder is, treft een boete van 10 pond
voor de stad en 2 pond voor het gilde. Duidelijk is uit de hoogte van de
ze boete af te lezen wie de eigenlijke bestraffende instantie was: niet
het gilde, maar de stad! Het stadsbelang in deze bepaling is dominant.
Nu kon men niet zomaar lid worden van een gilde. Klinkende goudgul
dens vormden het intreegeld. Bovendien was een schenking in natura
verplicht: "en de ene tonne dub bel bijerd (bier) ende thoe (twee) ge
droechde schinckelen van sestien ponden totter gemeijne ghildebroders
behoef". De gildebroeders kwamen bij toetreding van een nieuw lid vro-
lijk rond de bierton samen, _
Valse concurrentie onder de gildebroeders ging men tegen. Niemand
mocht twee "meisterijen" in een huis houden. Elke meester mocht
hooguit drie weefgetouwen voor linnen hebben. En vrouwen wier man
gestorven was twee. Dit op boete van tien pond voor de stad en vier pond
voor het gilde. Ook de concurrentie van buiten het gilde trachtte men te
weren: "Item die cloesters en vergadderijngen van cloesteren moegen
holden vijer ghetouwen en niet meer bij veertich ponden half ter stat en
half tot des ghildes behoeff". 8

Een klooster mocht dus bij toestemming tot weven niet meer dan vier
weefgetouwen voor linnen hebben. Toch blijft een klooster met vier ge
touwen nog een geduchte concurrent voor een gildemeester met drie ge-
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touwen; zeker gelet op de goedkopere produktiekosten van de kloosters.
De gildeleden hebben vaak een gezin te onderhouden; sterk werkt dit
gegeven op het kostenpeil in. Ten diepste is het de kerkelijke gesanctio
neerde ascese , gekristalliseerd in de kloostergewijze samenlevingsvorm,
die tot concurrentievervalsing leidt. De kapitaalbundeling in de schoot
van de kerk, die pretendeerde een sobere wijze van leven voor te staan,
kwam mede tot stand door de goedkopere produktie van de kloosters.
Zowel achter deze bepaling uit de gildebrief als achter het besluit van
het stadsbestuur van 23 mei 1520 t.a.v. het St.-Annaklooster, ("na older
gewoente te moegen weven sonder gilde te winnen") ligt een economisch
probleem dat tevens een godsdienstig probleem is. Bedacht moet worden
dat in de late M.E. in een stad als Kampen de verschillende kloosterin
stellingen een niet te verwaarlozen economische factor vormden. Dit
economische aspect van de kloosters zal in de zestiende eeuw een van
de componenten zijn van het complex dat een anti-clericale houding bij
de burger heeft aangekweekt.
Voor zonen van gildebroeders die zelf ook lid wilden worden van het
gilde , bevatte de gildebrief een bevoorrechtende bepaling: zij konden het
gilde winnen met de he1ft van het intreegeld. Maar feest moest er ook dan
kunnen worden gevierd: de ton bier en het gewicht aan schenkels was
ook voor hen een verplichting.
Wie werk had aangenomen moest binnen de afgesproken tijd de weef
stof leveren. Gebeurde dit niet dan moest de opdrachtgever "den
ghildemeisters haer gebreck toenen ende to henne gheven ende dan sul
len dij Ghildemeisters rechtens gebijeden den gene dij dat werck aenge
nomen heeft dat werck op to sette bijnen drij weken daer naest". Na ge
leverd bewijs van falen had de nalatige dus nog drie weken de tijd om
het vertraagde werk op het weeftoestel op te zetten. Gebeurde dit niet,
dan volgde vijf pond boete voor de stad en twee pond voor het gilde.
Problemen met de consument werden dus ook bij de gildekeur geregeld.
Onherroepelijk was de voldende keur: "ende dij in onechtschaph sitten
en sullen oir Ampte nijet doen als bij den vraeck ter stat recht ende bij
verheijs haers ghilden ", Persoonlijke levensstijl kon dus tot uitstoting
uit het gilde aanleiding geven.
Wie een biertapperij, taveerne, hield, kon zijn gilde niet doen.
Stierf een vrouw van een gildebroeder, dan behield de man het gildelid
maatschap. Wie een vrouw met gilderechten huwt, wordt zelf in het gil
de opgenomen.
Dat kerk en economie veel met elkaar te maken hebben, zagen we reeds.
Ook de vele heiligendagen waren van invloed op het gilde. Velen daar
van legden de weefgetouwen stil. "Item sij sullen vijeren alle dij hijlighe
daghe die dij hijlighe kerc sie gebijet tot vijere en des hijlighe Avondes
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bij gene kersen ofte geluchte to weve". Werd iemand toch op een heili
genavond al wevend bij kaarslicht of luchter betrapt, dan was de boete
vier pond voor de stad en twee pond voor het gilde. Alles werd gedaan
om heiligendagen niet concurrentievervalsend te laten werken. Maar ook
op een gewone werkdag was er een tijdgrens. 's Morgens mocht men pas
na klokslag zes gaan weven en's avonds moest het werk stilliggen "na
dat dij clocke in allen drij kercken nege geslage heeft ", De verhoudings
gewijs geringe boete doet veelvuldige overtreding vermoeden. Jaarlijks
kwamen de gildebroeders samen rond de schutspatroon Severius, op
"kersmijsse", op de Heilige Sacramentsdag, om.ioir ghilde te drincken
ende oever oers ghilde gildesprake te holden". Wie tijdens deze vergade
ringen "eenigh onstuym bedrijft" werd streng beboet.
Op de Heilige Sacramentsdag, zo valt te lezen in het Ordinarius Noster,
"dracht men dat Hillige Sacrament ende dat Hillige Cruce heeirliken
om die stat. Die Ghilden dragen haer keeirsen"." Blijkens de opsomming
van de gilden op het schutblad van het Ordinarius Noster liep het lin
nenweversgilde achter het gilde van de schoenmakers, timmerlieden,
"pelsers" en "cupers" in de processieoptocht mee.' 0 Achter de gilde
banier kwamen de gildebroeders, geflankeerd door twee toortsdragers.
.Voerts sal dit ghilde ter eere ende tot verluychtynge des weerdighen
hillighen Sacraments twee guede eerlicke torssen altijt bezeijt hebben
en onderholden".! 1
Soms oordeelden de gildemeesters het beter om bij strenge vorst niet te
werken. Tegen dit oordeel in was dan bij sommige meesters de verleiding
te groot om toch te blijven weven. Daarom de volgende bepaling: "Item
des wijnters alst seer vrijeset ende den ghildemeisters nutte en oerber
duncket ende sij dat werck verbeyden so en sal nijemant wercken dij tijt
durende, bij tijen pont der stat behoef en vijer pont des ghildens behoef".

Een gedrukt boekje uit 1661, Nieuw Archief Kampen, Gilden no. 14.
In het stadsarchief bevindt zich een gedrukt boekje uitI 661. Het is een
bundeling van keuren van het linnenweversgilde uit de jaren 1621 tot
1661. Deze zijn te verdelen in:

1. een gildebriefvan 't Severius Gilde d.d. 21 februari 1621.
2. een toevoeging van 1634.
3. een toevoeging van 1658.
4. een toevoeging van 1661.

Deze uitbreiding door de jaren heen toont aan hoe de gildekeuren tel
kens aan de praktijk werden aangepast.
Naar hun inhoud gaan we de stukken in hoofdlijn na.
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De gildebrief van 't SeveriusGilde d.d. 21 februari 1621.
We zijn honderd jaar verder dan de geschrevengildebriefvan 1520. Dit
zal in de inhoud te merken zijn. Naast de aanhef heeft de brief een vijf
tiental artikelen. De aanhef maakt duidelijk dat het stadsbestuur ook nu
de keuren de rechtskracht verleent.
Wiehet yak uitoefent zonder burger en .lid van het gilde te zijn, wordt
ook nu zwaar beboet. Ook het aangenomen werk moet op tijd af zijn.
Overspel en taveerne zijn opnieuw taboe. Op zon- en chr. feestdagen
mag er niet gewerkt worden. Gerept wordt er met geenwoord over Hei
lige Sacramentsdag, heiligendagen. De invloed van de Reformatie is dui
delijk merkbaar. Overigensligt ook nu het vermijden van concurrentie
aan dit werkverbod ten grondslag.
De meesters zijn verplicht te verschijnen wanneer er gilde gedronken
wordt en als er gildespraakgehouden wordt. De lijn van 1520 wordt op
dit punt gewoon doorgetrokken.
Gildebroeders begroeven gildebroeders. Dat gold reeds in 1520. Toen
werd men door vakgenoten begraven in de kerk bij het gildealtaar. Er
waren graden in het bewijzen van eerbetoon. BiJde begrafenis van een
oude gildebroeder "so sullen mannen ende vrouwen van den ghilde co
men ter notleijdinghe ter vigilijenende ter begravincknisseende blieven
in der kercken". Stierf daarentegen een kind van een der gildebroeders,
"so sullen dij mannen comen van deij halven ghilde ter notleijdinghe" .
Ook toen gingbegravenniet voor niets. Het gilde dierf inkomsten als een
gestorven gildebroeder niet door het gilde werd begraven. Daarom de
volgende bepaling: "Ende wanneer ons enich ghildebroeder ofte ghilde
suster stervet dij not den ghilde begravenwert dij sal geveneen pont tot
des ghildesbehoeff." Knechten waren geenlid van het gilde.Toch waser
voor hen ook een regelingvoor begrafeniskosten. Elke knecht moest jaar
lijks twee schillingen geven. Daarvoor kreeg hij dan de begrafenisplech
tigheid, passend bij de dood van een gildebroeder's kind. Als de knecht
stierf, kwam dus het halve gilde om hem de laatste eer te bewij
zen. Honderd jaar later, in 1621 luidt art. 10: "Item wanneer eenighvan
de Gilde-broeders 't zij Man ofte Vrouw af-lijvighworde daer sal elck
Gildebroeder voor des Dooden deure komen als men die begraven sal
ende helpen die Doode aerden".
Ook nu werden de knechten die in hun vergaderingen "eenigh onstuyrn"
bedrijven beboet.
De jaarlijkse eed van de Gildemeesters op het stadhuis was in 1621 nog
steeds van kracht. "Ende die NieuweGilde-Meesterssullen alle jaers soo
gheringe sij gekoozen zijn voor den Burgemeesterhaer Eedt doen loven
ende zweeren desen Brief trouwelijcken te achtervolghen ende te doen
onderholden ende geenderley Molipolium, Oproer, Overdracht te rna-
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ken: die Stadt van Campen ende de Raede ofte den Burgeren teghens
gaende". Ret stadsbestuur zal goed beseft heb ben dat het gilde een broei
nest van politieke onrust kon worden ( Zo bv. in 1519, toen de gilden
zich tegen het stadsbestuur keerden).
Nieuw is de toevoeging dat het gilde niet buiten de gewone tijden om een
vergadering mocht beleggen: "Ende dat sij oock haren Gilde extra-ordi
narie niet en sullen doen vergaderen buijten expressen voorweten ende
consent van den Heeren Burgemeesteren in der tijdt". In deze gildebrief
blijkt dus nog een grotere afhankelijkheid van het gilde t.o.v. het stads
bestuur te bestaan dan in die van 1520.
Ook nieuw is de formulering van de meesterproef. Deze proef kan pas
na een leertijd van twee jaar worden afgelegd: .Een Kam te ordineren
slaen ende maken van eenen vijfthienen, ende daer door te weeven twee
ellen doecks."
De overige artikelen uit deze gildebrief zijn meer vaktechnisch van aard.
Ze geven de brief een gedetailleerder en concreter karakter dan de Ghil
debrief van den Lijnen Ampte uit 1520. Ret grondpatroon van beide
brieven bleef echter gelijk. Ret linnenweversbedrijf is in honderd jaar tijd
flink ingewikkelder geworden.

De toevoeging van 1634.
De gildebrief van 1621 was soberder op het punt van de regeling van be
grafenissen dan die van 1520. In 1634 komt daarin verandering. Ret eer
betoon liet nl, in de praktijk te wensen over. De dragers van het gilde lie
ten hun zwarte kleren thuis en de opkomst werd minder. Op het Gilde
huis besloot men toen een extra keur op dit punt te maken. .Dat soo
wanneer wij een doode begraven, sullen die Dragers die daer toe verbo
det worden in haer zwarte kleeren komen op die poene van een Oude
Doode veerthien Stuyvers ende een Jonge Doode seven Stuyvers." De
hoogte van de boete was gekoppeld aan de zwaarte van overtreding.
Alles draaide om de leeftijd van de overledene tijdens wiens begrafenis de
overtreding werd begaan. Deze leeftijdsmaatstaf kwamen we eerder
tegen in de gildebrief van 1520. Toen werd er op grond van de leeftijd
van de overledene verschil gemaakt in de mate van eerbetoon. Ook de
opkomst bij de begrafenissen liet te wensen over. Daarom werd in de
toevoeging van 1634 bepaald dat er koperen naampenningen zouden
worden uitgereikt. Deze moest men bij sterfgevallen in de kerk inleveren.
Zo probeerde het Gildebestuur de aanwezigheid van elke gildebroeder
te garanderen. Als men zijn penning verloor, moest er op eigen kosten
een nieuwe worden gemaakt.
Wie een gestorven gildebroeder niet door het gilde liet begraven trof,
net als in 1520, een boete. De inkomsten uit het verhuur van baar en
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pelle (baarkleed), wilde het gilde niet missen.
Uit deze toevoeging blijkt dat de broederschap onder de gildebroeders
echt wel eens ontbrak.

De toevoeging van 30 october 1658.
Als derde document bevat de gedrukte bundel van 1661 een .Drdonnan
tie op 't meeten van 't Linwaet ende Kettens."! 2

In Kampen werd geklaagd dat de stad geen vaste maat kende voor het
meten van geweven linnen. Bepaald werd dat er twee Keurmeesters zou
den worden aangesteld, die aan de hand van een vast te stellen maat, de
verschillende weverijen zouden gaan controleren. Sinds 1658 kende
Kampen dus, net als Zwolle en Haarlem, voortaan een vaste maat.
Deze toevoeging is vaktechnisch van aard. Ze is een stap op de weg van
verdere vaktechnische detaillering van de keuren van een tot welvaart
komend gilde.

En passant even een opmei:king over een apostille van 12 october
1644. Deze is niet in het gedrukte boekje opgenomen, maar past
wel in het tijdschema. "Niemand zal in zijn eigen Huys mogen
scheeren ofte reyden, of een Scheerman houden, als die Burger is,
en het Linnenweeversgilde heeft."! 3

Het betreft hier dus een verbod tot beunhazerij. De burgers wordt
verboden een beunhaas van he', Linnenweversgilde in huis te laten
weven. Deze beunhazerij doorbreekt nl. de gildesolidariteit door
dat ze concurrentievervalsend werkt.

Chronologisch voIgt nu in het archief het rekst van 1660 tot het verkrij
gen van een eigen Gildehuis. Dit rekest kwam reeds ter sprake in de eer
ste paragraaf.

De toevoeging van october 1661.
Het is bijna een jaar geleden dat het Linnenweversgilde de Regiments
caemer kreeg toegewezen. De zolder is reeds afgeschoten. Het gebouw
aan haar nieuwe bestemming aangepast. De Gildemeesters met de Ouder
Mansl4 en de Keurmeesters vergaderen sinds een jaar op de Gildekamer
om de belangen van de linnenweverij te behartigen.
Het gaat de linnenwevers tamelijk voor de wind in de jaren zestig. Waar
druk gewerkt wordt, valt echter ook veel te regelen. Dat geldt voor de
vele meesters die verspreid over de stad met knechten en leerjongens de
weefgetouwen bedienen. Maar niet minder geldt dit voor het college dat
op de Regimentscaemer samenkwam om de belangen van het werkver
band te behartigen. In het Gildehuis gezeten vormden zij de spil die de
arbeidsverhoudingen en produktie regelt. Het was een rechtscollege dat
zaken betreffende het gilde met stadstoestemming d.m.v. een interne

222



rechtspraak regelde.
In october 1661, zo lezen we in de gedrukte bundel: ,,hebben die Gilde
Meesters ende Ouder-Luyden en de Keur-Meesters met die Oude ende
Nieuwe Acht Mannen goedt ghevonden ende vast gestelt dat alle Sater
dagen nae den middagh ten drie ueren precijs die Gilde-Meesters met die
Ouder-Mans ende Keur-Meesters op die Gildes-kamer sullen vergaren tot
dienst van 't Gilde: ende als daer enighe verschillen ofte questie in 't Gil
de mochten voorvallen daer den Gilde-Meesters over geklaeght wordt,
soo sullen die Partijen op dien tijdt daer ter plaatse haer vervoegen ende
haer saecke voorstellen: en de die Partijen sullen gheholden wesen elck
twaelf Stuyvers den Gilde-Meesteren te langen eer die saecke uytghe
sproken wordt: ende die dan 't ongelijck bevonden wordt sal sijn twaelf
Stuyvers daer laten; ende den anderen die ghelijck heeft sal sijn twaelf
Stuyvers weder ontfangen." Elke zaterdagmiddag klokslag drie uur hiel
den ze dus zitting op het Gildehuis; zij die zelf de weg hadden afgelegd
van leerjongen, leerknecht tot meester . Eens hadden zij ook hun mees
terproef na twee jaar leertijd afgelegd. Zij kenden de klappen van de
zweep op de ladder naar boven. En dagelijks nog hanteerden ze zelf het
weefgetouw. Net als de andere gildebroeders hadden zij hun leerjongens
en knechten. Het waren niet de eersten de besten die daar elke zaterdag
middag achter de tafel zaten.
De geschillen waarin ze te beslissen hadden, waren veelsoortig van aard.
Onenigheid tussen gildebroeders moesten ze beslechten. Wanneer een
meester en zijn knecht verschillend dachten over het dagloon of over
het aantal werkuren, moesten zij uitspraak doen. Als particulieren over
slecht werk kwamen klagen, moesten zij de zaak weer recht zetten. Wan
neer boeten niet werden betaald, kwam dit bij hen ter tafel. Liep een
leerjongen weg of kwam een leerknecht verkeerd in dienst, dan moesten
zij ingrijpen. Als het eerbetoon ter begrafenis van een der gildebroeders
te wensen over liet, vroeg dit hun maatregelen. Zij moesten vrede houden
met gildegenoot en burgeri]; met andere gilden en met het stadsbestuur.
Daar op die Gildekamer vormden ze samen het hart van het linnenbedrijf,
die Gilde-Meesters, die Ouder-Mans en die Keur-Meesters.

Hoe breed het werkterrein van het Gildebestuur wei was, laat zich
illustreren aan de hand van een resolutie van 2 october 1665. Uiter
aard bevindt deze zich niet in de gedrukte bundel van 1661 ; toch
breng ik hem hier even ter sprake.
In deze resolutie kreeg het Gildebestuur het toezicht over de
brandweer opgedragen. Op het eerste gezicht lijkt dit verwonderlijk
bij nader inzien is dit het toch niet. Veellinnenwevers waren van
de "mennoniste gesintheit ". Voor de 18e eeuw is dit zeker. Wat
in de 18e eeuw vast staat, zal reeds in de tweede helft van de 17e
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eeuw in ontwikkeling zijn. Als doopsgezinden waren de linnen
wevers tegen het verrichten van de gewapende wachtdienst der
burgerij. Ook de leden van het Linnenweversgilde waren hiertoe
verplicht. Reeds in 1520 staat in de gildebrief te lezen: .Ende elck
meister van oren Ampte sal holden een hardnasche als tho mijnsten
een ommegaende tuych Rugghe." Elke gildemeester moest dus
verplicht een harnasof op zijn minst een leren rug- en borstbescher
mer hebben. De mennonisten onder de linnenwevers waren vrijge
steld van de gewapende wachtdienst. Ze moesten de gemeenschap
echter op een andere wijze dienen. Hun werd toen de taak van
brandweer toegewezen. Logisch kreeg het gildebestuur het over
zicht over deze als brandwacht fungerende lieden.' 5

De ,,knechtsbus" van het Linnenweversgilde.
In al de bepalingen die tot nu toe de revue gepasseerd zijn wordt met
geen woord gerept over een regelingvoor zieke en oude knechten. De
knechten kwamen alleen ter sprake in gedragsregels,in loonafspraken
en werktijdbepalingen. Hooguit werd er voor hen een begrafenisregeling
in de gildebrief opgenomen. Ziektegeld keerde het gilde hen niet uit. De
knechten waren geen lid van het gilde. Zo is het te begrijpen dat de

, knechten zich aaneensloten in een zgn.knechten-gilde.Er iseen apostille
van 2 februari 1633 waarin gehandeld wordt over de "Compagnie van
de Linnenweversgezellen."!" De voornaamste taak van dit knechten-gil
de was het vormen van een "Bus". Dit was een soort fonds waarin elke
knecht geld stortte tot onderstand van zieke en andere hulpbehoevende
knechten. Zo verzekerden de knechten zich onderling. Deze knechtsbus
stond echter weer onder toezicht van het Severiusgilde.Dat blijkt bv.
uit de ondertekening van een resolutie van 23 october 1616.17 Welezen
daar de vier namen van de Gildemeesters die het bestuur van het Seve
riusgildeuit die dagenvormde: Jan Arentsen-burgerssoene van Campen;
Wolter Henricksen-van Greippenhoven; Jacob Berentsz-burgers soene
van Campen; Aert van Hove-vanEijnhoven.l " Het initiatieftot oprich
ting van de knechtsbus in 1616 gingniet buiten de Gildemeesters om.
Het reglement van de Compagnie van Linnenweversgezellenvan 1633
bevat een tiental artikelen, vrijwelallenbetrekking hebbend op de "bus".
Inleggeld voor de bus was vier stuivers; maandelijks gevolgd door nog
een stuiver. Zieke knechten die hun werk niet konden doen, ontvingen
wekelijks een Carolusgulden uit de bus. Maar deze uitkering bleef ach
terwege wanneer de betreffende gezel door moedwil of door .vechten
ende slaen" niet tot werken in staat was.
Ook de knechten waren verplicht de begrafenisvan een der gezellenbij
te wonen; dit op boete van vier stuiversvoor de bus.
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Aan het hoofd van de Compagnie stonden de "Opzienders." Zij kozen
uit de knechtsvergadering hun eigen opvolgers. Maandelijks gingen deze
Opzienders bij de knechten rond voor het innen van de busbijdrage. Daar
voor ontvingen ze zes stuivers de man per maand. Uit de hoogte van
deze beloning valt af te leiden dat er heel wat knechten moesten worden
bezocht. Een rol in de beloning zal ook wei gespeeld hebben het feit,
dat men de inners van de maandbijdrage liever zag gaan dan komen. De
bus werd bewaard door de oudste opziender. Elke drie maand brachten
de andere opzienders het geld van de maandelijkse busbijdragen bij de
oudste opziender.
Uit de zinsnede "de andere opzienders" valt af te leiden dat er minstens
drie opzienders over het knechtsgilde waren aangesteld. Een beloning
van 18 stuivers voor de ophaal van een maandelijkse stuiver doet ver
moeden dat er heel wat veelvouden van 18 stuivers per maand werden
opgehaald. Dit betekent dat er heel wat knechten in de linnenweverij
werkzaam waren.
Ook de Compagnie kwam van tijd tot tijd voor genoegen bijeen. Er werd
dan door de knechten gedronken. Soms ontstond er een twist of hand
gemeen, Vandaar de bepaling dat er door de onruststokers een boete
ten bate van de bus moest worden betaald.

Neergang van het Linnenweversgilde .
.Eind 17e eeuw is het met de welvaart in de weverij gedaan. De opzien
ders van het knechtsgilde verklaren dat de bus door "de sieckelijke
tijdt" geheel "in confusie is geraeckt." Er was geldtekort terwijl de be
hoefte aan ondersteuning bleef.
Oorzaak van de achteruitgang was vooral de import van buitenlands lin
nen. In een resolutie van 8 april J 664 staat te lezen dat de Kamper lin
nenwevers garens uit Silezie importeerden. Van ver langs de oostgrens
van het oude Duitse Rijk werden deze garens, waarschijnlijk via de Oost
zee, aangevoerd. Ook werden in de bloeitijd uit Westfalen garens in
Overijssel tot linnen stoffen verwerkt. Maar de aangrenzende Duitse
textielgebieden probeerden steeds meer geweven linnen naar ons land
uit te voeren. De inheemse linnen stoffen waren 16 a 18 procent duur
der dan de Westfaalse. Vandaar dat tussen 1684 en 1690 Overijssel er
op aandringt dit inheemse linnen zwaarder te belasten. Deze concurren
tie werd een der voornaamste oorzaken van het verval van de linnenwe
verij in Overijssel.' 9

Boven bleek reeds dat in minder goede tijden de bus niet goed functio
neerde. De overheid probeerde de bus "wederom in stant te brengen."
Het ondersteuningsbeleid werd eveneens strakker. Wie zich tijdens zijn
ziekte op onbehoorlijke plaatsen of in herbergen vertoonde, verloor het
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recht op uitkering. Eerst na 14 dagen ziekteverzuim vond een eerste
uitkering plaats.
In een apostille van 27 augustus 169020, wordt bepaald dat uit de nala
tens chap van een gestorven knecht, zo hij die heeft , de bus schadeloos
moet worden gesteld voor de verleende voorschotten. Het verleende be
drag tijdens ziekte en in verband met de begrafenis moet worden geres
titueerd. Zo probeerde men de bus weer op peil te brengen.
In deze apostille lezen we ook dat de knecht die het dichtst bij een zieke
gezel woonde, verplicht was tot het do en van waakdienst bij de patient.
De achteruitgang van het ambacht zet in de 18e eeuw verder door. In
1751 wordt door de gildemeesters en linnenfabrikanten in Overijssel
een adres opgesteld. De adressanten klagen over de Duitse concurrentie.
Voor 1726 heet het, kreeg het gewest nog weI garens uit Duitsland, maar
nu geweven linnen. De ondertekenaars van het adres waren: Tobyas van
Groenou, jarenlang bestuurder van de Kamper Mennonieten-gemeente;
Adriaan van Groenou, ook Mennonist; Matthijs Voet, een Zwitsers Men
nonist; Engelbert van Sanen en Johannes Tieleman.P ' Hierin ligt o.a.
een bewijs van de grote aanhang die het Mennonisme onder de broeders
van het linneweversgilde had. Niet aileen de Knechtsbus raakt in verval.
Ook het Gildehuis is wegens de "sieckelijke tijdt " geheel .Jn confusie
geraeckt." Uit de stadsresoluties laat zich de volgende treurzang samen-
lezen: .

resolutie van 21 februari 172622, artikel 19: "De Regiments-kamer
bekwaam te maken; en de sleutel bij de stads-stalmeester te laten tot
commoditeit van de Gilden; fiat: En word an de stenen Cameniers en
Rentmeesters dese artikel gerecommandeert."
resolutie 21 februari 1731, artikel 21: ."De Regiments Carner te repa
reren tot goeden gebruicke van de ghildens; dit word de Heren Came
naers en Rentmeesters aanbevolen."
resolutie 21 februari 1732, artikel16: .Dat de Regiments Carner ge
repareerd word ten nutte van de gilden; dit word alsnog de Camenaars
en Rentmeesters gerecommandeerd."
resolutie 21 februari 1733: .Dat de Regiments-Carner mede gerepa
reerd worden mag; fiat, SO HET KAN GESCHIEDEN."

Ieder jaar opnieuw komt zo het schrijnende verval van het Gildehuis op
de agenda terug. De wil tot verbeteren is bij het stadsbestuur wei aanwe
zig; bij machte is zie niet: fiat, so het kan geschieden. Over de overeen
gekomen eis tot onderhoud van het Gildehuis door het gilde zelf wordt
niet eens meer gerept.? 3

De onmacht van het stadsbestuur blijkt bij het doorlezen van de resolutie
van 20 februari 1734. Een rij van te repareren bouwwerken en andere
objekten passeren de revue: .Dat nu eindelijk de nieuwe toom voor alle
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gevaar van instorten wel worde voorsien; dat dit jaar gemaekt worde het
welk in den voorleden en vorige jaren wei geresolveerd lag, inzonderheid
de muren op het bolwerk; dat ook de orgels in de kerken eindelijk eens
gerepareerd worden; dat de Duiven en Vrouwenpoorten wel worden
voorsien en voor verder verval bewaard. Voorts: dat aIle voorgaande toe
gestane, en nog onafgedane petitien eens mogen nagekomen en afgedaan
worden, in specie, 't geen ten opsigte van de brandspuiten besloten is;
dat de bogen in destegen en debouwvalligehuizen in specie het huis van
Valkenier in de Broeder Strate voor instorten beveiligdmogen worden."
Over brede linie blijkt de stad Kampen niet in staat belangrijk herstel
werk uit te voeren. Het telkens uitstellen van de verzochte reparatie van
het Gildehuis moet tegen deze achtergond bekeken worden. Al staan er
blijkens het adres van 1751 in Kampen en Zwolle nog meer dan duizend
getouwenvan linnenwevers, de welvaart in de stad is voorgoed voorbij
voor dit ambacht.
Bijna dertig jaar later, 21 februari 1763, heeft het zo noodzakelijke her
stel van het Gildehuis nog steeds niet plaatsgevonden. In een resolutie
draagt het gildebestuur aan de Magistraat voor: "art 9: .Dat de Regi
ments Carner in de Groene Strate mogeworden gerepareerd, of een an
dere commode plaetse voor de Gildemeestersgedestineert, om dat daer
niet veerder kunnen vergaderen."?4
Het Gildehuis is nu zo bouwvallig geworden dat men bij uitblijven van
herstel op een andere vergaderruimte aan moet dringen. Deze resolutie
steekt na een honderd-jarig verblijf in het Gildehuis weI schril af bij de
veelbelovende begindagen, Het mooie ingangspoortje uit 1665 vormt
een eeuw later de ingang van een vervallen Gildehuis. De keizerskroon
met bal en het stadswapen met de leeuwen ten spijt. Het begon allemaal
mooi, daar in dat gedeelte van het voormalige St.-Annaklooster. Waar
eens de slachterij, de keuken en de stallen van het klooster waren onder
bracht+", greep nu armoede om zich heen. Het zal zijn sporen hebben
nagelaten in de verloren geganerekeningenboeken. Het 1110estzichtbaar
geweestzijn in de korter wordende naamregisters op de tafel.
Na het wegstervenvandevoetstappen der kloosterlingen, rekte een gilde
van linnenwevershier haar bestaan.

Ondergang van het Linnenweversgilde.
Het gildewas gekant tegen invoervan buiten. D.m.v. zijn keuren had oak
het linnenweversgilde een protectionistisch en monopolistisch systeem
opgebouwd. Maar een nieuwe geest waaide van over de grenzen. Franse
Economisten wilden geen gildenmonopolie. De scheidslijnen tussen de
verschillende ambachten moesten worden opgeheven. De industrie
moest zich in vrijheidkunnen ontwikkelen; Dat betekende het doodvon-
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nis over het gilde wezen.
In Parijs werden ze in 1796 afgeschaft, bij ons gevolgd in de staatsrege
ling van 1798, artikel 53. Alle gilden, corporaties van neringen , ambach
ten of fabrieken werden vervallen verklaard. Gildewetten, die de ene
burger boven de andere het voorrecht gaven om een bepaald ambacht te
doen, werden afgeschaft. Bij publicatie van 5 october kreeg ieder de vrij
heid om een bedrijf te beginnen naar dat hij zelf wilde.? 6

Zo treffen we in het stadsarchief een resolutie aan van 12 november
1798 die handelt over de opheffing van de gilden.? 7

De aanhef toont dat er een franse wind in Kampen waaide: .Vrijheid ,
Gelijkheid en Broederschap". Zo gaf men gehoor aan de publicatie van
het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek d.d. 5 october.
De Gildemeesters werden op het stadhuis ontboden. De gilden moesten
ontbonden worden. Effecten, gelden, boeken en papieren werden in be
slag genomen. Sommige gilden binnen de stad had den zichzelf reeds ont
bonden. Op het moment van opheffing waren er nog veertien gilden ak
tief in de stad. Tot hen behoorde ook het Linnenweversgilde. T.a.v. dit
gilde geeft het document van 12 november 1798 de volgende informatie:
De meesterproef bij toetreding was nog steeds van kracht.
Aangenomen werk moest binnen de afgesproken tijd afgeweven zijn.

, Het linnen rnoest een behoorlijke breedte hebben.
Keurmeesters kwamen om de produkten goed of af te keuren.
Het Gildefonds bestond aIleen maar uit penningen van het aannemen
van een nieuwe Gildebroeder, uit boetes en uit hetgeen de leerjongens
het gilde schuldig waren. Dit Fonds was nauwelijks voldoende om de
onderstandsgelden aan de behoeftige gildebroeders te geven, om de on
kosten van het gilde en het loon van de Gildeknecht te betalen. In kas
was op de datum van opheffing slechts 74 gulden, 15 stuivers en 14 pen
ningen. Bovendien nog ten laste van twee gildebroeders 19 gulden, 16
stuivers.
Behalve dit kasgeld werden door het gilde op het stadhuis enkele goede
ren, papieren en rekeningenboeken ingeleverd.

Op 12 november 1798 vond daar op het stadhuis het Linnenweversgilde
haar einde. Een gildegeschiedenis van meer dan driehonderd jaar werd
onder dwang afgesloten. Vanaf 1661 von den de gildebroeders een on
derkomen in het voormalige klooster.
Het gilde was opgekomen in de middeleeuwen, een tijd van eenheid tus
sen economie en religie. Het gilde ging onder in de franse vrijheidsroes.
Aldus plaght de gilde oir keerssen to dragen; .
ter weken twe missen;
God zegent de stad met veel Linnenreders en -wevers;
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dat de Regiments-Carner eindelijk gerepareerd mag worden, fiat so het
Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap kan;
1482,1663,1733,1798, daartussen:
gildealtaar, gildebier, gildeboek
gildebroeders, gildekeur, gildeknecht
gildemeester, gildeproef, gildehuis
Het is een gang van altaar en processie naar broederschapsschavot van
Vrijheid en Celijkheid ,
NOTEN:
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