
RlJKSTRAKTEMENTEN VAN PREDlKANTEN

(in het bijzonder de overheidsbijdrage aan de Kamper hervormde
predikanten) .

door D. Strijbos.

Op grond waarvan. nog steeds uitkeringen door de overheid aan predi
kanten worden gedaan, z.g. als traktement, is menigeen onbekend dan
wel onduidelijk. Het is niet verwonderlijk, dat dan de mening gevoed
wordt, dat van bevoorrechting van een bepaalde groep sprake is. Een ver
klaring van oorzaak en ontwikkeling van dit onderwerp zal daarom inte
ressant kunnen zijn, temeer omdat de rijksoverheid plannen heeft haar
verplichtingen ten aanzien van de predikantstraktementen -en in vele
geva11enpensioenen- af te kopen.
Alvorens in te gaan op de plaatselijke geschiedenis willen wij eerst de
landelijke oorsprong van de huidige regeling der traktementen naar vo
ren halen. Deze oorsprong ligt in het decreet van 2 augustus 1808 van
Lodewijk Napoleon. In dit decreet wordt ondermeer bepaald:
artikel 1 - De Predikanten van den Hervormden Godsdienst zullen , bij

voortduring, in het genot blijven van het traktement en in
komsten welke hun tot nu toe zijn toegelegd geweest;

artikel 2 - Alle betalingen, welke aan de Geestelijken der verschillende
gezindheden worden gedaan ofbij het vervolg zullen worden
toegestaan, zullen door de Publieke Schatkist geschieden.

In deze beide artikelen wordt vastgelegd: .
I de verkregen rechten van de predikanten blijven gehandhaafd;
2 de uitbetalingen van de overheidstrakternenten, uit punt 1 voort

vloeiend en tot 1808 toe uit ta1100svele overheidskassen gefourneerd,
worden geconcentreerd op een punt, namelijk de Publieke Schatkist.

In de Franse Tijd groeide een eenheidsstaat uit negen zelfstandige gewes
ten, die op alle gebieden eigen regelingen had den (munt, rnaat, gewicht,
rechtspraak, religie), er moest ook een eenheid komen, ook in de uitbe
taling der predikantstraktementen.
Een zeer ingewikkelde situatie was immers ontstaan, die begon bij Karel
de Grote, waarbij elke parochie zijn eigen regelingen had. Om op een be
paalde plaats een kerk te stich ten en in stand te houden, schonken de
stichters onroerende goederen, landerijen e.d., waarvan de opbrengst
diende tot onderhoud van kerk en geestelijkheid.
Zo onstonden streng gescheiden fondsen. Er waren er velen. De voor
ons onderwerp belangrijkste zijn:

kerkgoederen, voor onderhoud gebouwen;
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- kosterijgoederen, voor onderhoud van de koster (die een sociale func-
tie had);

- pastoriegoederen, voor het onderhoud der geestelijkheid.
Tijdens de reformatie gingen deze goederen met de gereformeerde (her
vormde) kerken mee, echter in die zin, dat de landsoverheid (lees: pro
vinciale overheid) beschikte over de wijze waarop. In het algemeen kan
men vaststellen, dat de kerkegoederen kwamen onder het beheer van
een college, door de burgelijke gemeenten benoemd: de z.g. kerkmees
teren of kerkvoogden. Op het platte land waren het vaak de jonkers, de
ambachtsheren e.d. die de kerkegoederen beheerden.
Over de kosterijgoederen en pastoriegoederen, die dus dienden voor
het onderhouden van de kosters en predikanten, werd op een geheel an
dere wijze beschikt. Per gewest/provincie werden hiervoor regelingen
getroffen, die van elkaar nogal afwijkend waren. Er was in feite niet een
centrale landsoverheid.
Iedere provincie was in principe autonoom, althans in zake van de reli
gie. Zo werd bij resolutie van de Staten van Holland (de huidige provin
cies Noord- en Zuid-Holland) in 1577 bepaald, dat "aile pastoriegoede
ren in steden en platteland overgegeven worden teneinde daaruit te for
meren een generaal kantoor tot onderhoud van de predikanten". Er
. werd een Z.g. geestelijk kantoor gevormd, het kantoor Delft, dat aile
pastoralia beheerde en de predikantstraktementen in Holland uitbetaal
de. De Staten van Holland stelden zich garant voor de uitbetalingen van
de traktementen, dus ook voor de tekorten. In Utrecht nam men
analoge maatregelen. In Zeeland werden aile pastoralia gestort in de kas
sen van de provinciale overheid, waarbij de staten zich garant stelden
voor de traktementen, met uitzondering van bepaalde delen van Zuid
Beveland.
In Friesland, Groningen en Drente bleef het beheer principieel bij de
plaatselijke kerkelijke gemeente.
In Overijssel, maar vooral in Gelderland, werden regelingen getroffen,
waarbij het beheer der goederen deels berustte bij de landsoverheid,
deels bij de lokale kerkelijke gemeenten en de jonkers. Door betaling
in natura ontstond hier soms een zeer ingewikkelde situatie.
Brabant was wingewest, dat beheerd werd namens de andere provincies
door de Staten-Generaal. Zeer ingewikkeide regelingen werden getroffen
t.a.v. het beheer, waarbij Holland weI aan het Iangste eind trok. Het hui
dige Limburg behoorde grotendeels niet tot de republiek.
Op de "grote vergadering" in 1651 te 's Gravenhage werd vastgesteId,
dat de "religio" geen generale zaak zou zijn, maar een. zaak van de af
zonderlijke gewesten, waarbij uitdrukkelijk werd bepaald, dat de "ge
reformeerde" religie de heersende zou zijn.
Dit alles had tot gevolg, dat er geen generale regeling was voor de trak-
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tementen, maar dat deze per gewest zouden worden vastgesteld. Wan
neer de middelen uit de bezittingen niet toereikend waren, suppleerde
de provinciale overheid uit de algemene middelen. Vaak werd daartoe
een speciale belasting geheven.
Men kan zeggen, dat bijna elke kerkelijke gemeente zijn eigen regelingen
had, er was geen enkele uniformiteit, per gewest en binnen de provincies
zelf was het niet veel beter. Zo was het toen in januari 1795 de Fransen
kwamen en de "Ftanse tijd " werd ingeluid. Deze periode van negentien
revolutie-jaren tot 1813 kan worden samengevat met het woord "een
heid ". Tot de groei hiertoe behoorde ook die van zeven autonome ge
westen naar een eenheidsstaat. Ook het landschap Drente en Staats-Bra
bant werden, als volwaardige provincies, met de zeven samengevoegd.
Zo werden de provincies slechts administratieve eenheden met een
geringe autonomie.
Parallel hieraan verloopt dan ook de groei naar eenheid van zeven zelf
standige hervormde kerken plus die van Drente met Brabant tot een Ne
derlandse hervormde kerk. Het gevolg was ook uniformering van de pre
dikantstraktementenregelingen. Dit leidde tot het genoemde decreet
van 1808.
Tevoren was in 1795 door de voorlopige vertegenwoordigers van de Hol
landse burgerij een publikatie opgesteld over de .Rechten van de mens".
Hierin stond onder meer vermeld, dat ieder mens het recht had God op
zodanige wijze te dienen als hij wil of niet wil en verder dat allen verkies
baar zijn tot de openbare ambten. Dit betekende principieel, dat de band
tussen de staat en de bevoorrechte kerk werd doorgeknipt. De bevoor
rechte kerk was wat wij nu noemen de hervormde kerk. Voor de mate
riele positie van de hervormde kerk zag het somber uit. De uitwerking
viel echter mee. De situatie van de predikantstraktementen was echter
somber; drie dingen vroegen om een oplossing, te weten: de uitbetalin
gen vonden onregelmatig plaats; de uitbetalende instanties waren er ont
stellend veel en ten derde de traktementen waren te laag. De beide eerste
bezwaren zijn met het decreet van 1808 opgevangen. Aangetoond is,
dat dit decreet niet zo maar een gril is geweest van Lodewijk Napoleon.
Het was een vrucht van innerlijke ontwikkeling door de grcei van zeven
autonome gewesten naar een eenheidsstaat met het landschap Drente en
Staats Brabant. Verder kon worden aangetoond, dat er in 1808 weinig
meer viel over te dragen aan de staat. Naar schatting hooguit 10 procent
van het oorspronkelijke bezit ten tijde van de reformatie. Vermeld moet
worden, dat in Overijssel drie steden buiten de predikantenregeling van
1808 gevallen zijn, namelijk Zwolle, Kampen en Deventer; de kerken al
daar ontvangen op grond van een later besluit een uitkering uit de pu
blieke staatskas. Op Kampen komen wij laterterug.
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In het handboek van Van Alphen kunnen wij de rijkstraktementen na
slaan; we ontdekken daarin een enorme verscheidenheid van bedragen.
Dat komt, doordat elk bedrag zijn eigen oorsprong heeft, ja van oor
sprong lang niet altijd een traktement was. Zo vindt men in enkele Drentse
gemeenten (Emmen, Beilen, Ruinerwold) rijkstraktementen uitbetaald
van zes gulden. Oorspronkelijk was dit geen traktement, maar vergoeding
voor het bezoeken van de classicale vergaderingen, een regeling die voor
alle Drentse gemeenten bestond.
Toen de Nederlandse souvereiniteit hersteld was in 1813, bouwde de
grondwet van 1814 en 1815 verder op dit decreet van Lodewijk Napo
leon. De Staat der Nederlanden nam gewoon de aangegane verplichtingen
over. In die streken waar de regeling niet gold, doordat deze ten tijde
van Lodewijk Napoleon niet tot het Koninkrijk Holland behoorden,
werd alsnog een rijkstraktement vastgesteld ; als regel waren dit dan af
geronde bedragen. Dit alles komt duidelijk naar voren in Zeeuws-Vlaan
deren, dat ten tijde van Napoleon bij Frankrijk hoorde.
In de loop der 1ge eeuw werden hier en. daar de rijkstraktementen wat
verhoogd, zij het mondjesmaat. In vele gerneenten is er nog steeds het
zelfde rijkstraktement. Sedert 1878 hebben er hoegenaamd geen verho
gingen meer plaatsgevonden. De kerkekassen moesten gaan suppleren.
De behoefte aan geld uit de kerkelijke gemeente deed zich reeds in de
Napoleontische tijd voelen. Zover nagegaan kan worden is de eerste ge
meente, die het systeem van hoofdelijke omslag invoerde, Leiden ge
weest, in 1810. Van regeringszijde zag men dit ais concurrentie voor de
staatsbelastingen. De meeste gemeenten trachtten het te redden met col
lecten en zitplaatsenverhuur.

Een belangrijke vraag die gesteldzal worden is: welk bedrag wordt jaar
lijks door de rijksoverheid uitgekeerd aan traktementen en pensioenen?
Het totaal komt op ruim f 2.000.000,- per jaar, te weten f 1.300.000,
traktementen en f 800.000,- pensioenen. Het bedrag der pensioenen is
naar verhouding hoog, omdat deze bedragen zijn opgetrokken in tegen
stelling tot de traktementen. Het feit, dat er geen verhogingen plaats
vinden, maakt het voorhet rijk eigenlijk tot een aflopende, d.w.z. dalen
de zaak.
De Commissie Walsum kwam indertijd met een voorgestelde afkoopsom
van f 60.000.000,-. Het feit, dat gesteld zou kunnen worden, dat jaar
lijks een onteigening van oorspronkelijke kerkelijke goederen plaatsvindt,
zou optrekking van het afkoopbedrag redelijk doen zijn.
Circa 1.200 predikanten genieten een rijkstraktement. De gemiddelde
uitkering komt dus op ongeveer f 1.000,- per jaar. Vanaf 1816 af wordt
aan predikanten ook kindergeid door het rijk uitgekeerd en wei f 25,-
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per jaar en per kind. Het is duidelijk, dat voor de administratieve verwer
king van een en ander een ambtelijke afdeling nodig is.

Predikantstraktementen te Kampen
De Geestelijkegoederen, welkedienden tot onderhoud vandeKatholieke
geestelijken envan deKatholieke eredienst te Kampen, waren tengevolge
van de Hervorming onbeheerd geworden, daar zij, die in de Katholieke
Kerk het beheer over de goederen hadden, waren verdwenen. Het stond
dus te vrezen dat velen van deze toestand misbruik zouden maken en
zich deze goederen toeeigenen. Om dit te voorkomen heeft de Kamper
magistraat bij publikatie van 28 maart 1580 een ieder gelast alle uit de
kerken weggenomen goederen op het raadhuis te brengen. Dezemaatre
gel werd gevolgd door een onderzoek van gecommitteerden uit de Raad
in de registers en eigendomstitels der .vaoeerende vicatrien en officien
en der sacramentsmemorie". Op 23 april 1587 was, blijkens een publi
katie van de Schepenen en Raad van Kampen Mr. Adam Caldenbach be
last met de ontvangst der inkomsten van de geestelijkegoederen. Krach
tens resolutie van 21 februari 1592 werd deze voorlopigemaatregel op
gevolgd door een meer definitieve administratie onder vier gecommit
teerden, waarvan twee uit de Raad en twee uit de Gezworen Gemeente.
Deze administratie werd geheel afgescheiden van de overigebezittingen
der stad gehouden en heeft voortgeduurd tot 1812.
De geestelijke goederen waren dus in beheer gebracht bij de stad die de
inkomsten en uitgaven administreerde. Reeds spoedig werd overgegaan
tot verkoop van de kloostergoederen, wat geen bevreemding hoeft te
wekken, daar de Hervorminggeen kloosters erkende en dus bona vacan
tia waren geworden en mitsdien geseculariseerdkonden worden, terwijl
de inkomsten in de stadskas vloeiden.Zowerd bij besluit van Schepenen
en Raad van 2 december 1595 de opbrengst der goederen van het ver
woeste Karthuizerklooster op de Sonnenberg tot fortificatiewerken be
stemd. Verder werdbij resolutie van Schepenen en Raad van 5 mei 1596
verkocht de goederen behorende tot de kloosters van Brunnepe en den
Oort. Op 3 maart 1600 werd aan Jacob Maler een akker land van het
Brunneper klooster afgestaari.en op 12 maart 1631 een hofje buiten de
Kalverhekkenpoort en behorende tot de geestelijke goederen aan het
HeiligeGeestgasthuis.
Bij resolutievan SchepenenenRaad van 17december 1607werd bepaald,
dat "de-Predicaaten ende Schoolmeesteren uyten ontfanck der gheeste
licke goederen behoorden gegageert te worden" en dat betaling uit de
stadskas slechts geschiedde omdat de stad de renten inhield, die zij aan
de Geestelijkheid verschuldigdwas. In het vervolg zou de Stad de ver
schuldigde renten weder aan de Geestelijkheiduitbetalen.
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Dat de stad Kampen zich beschouwde als rentmeester van de Geestelijke
Goederen blijkt ook uit de "deductie der drie steden Deventer, Kampen
en Zwolle", opgesteld tussen de jaren 1623 en 1663 en waarin de steden
verklaren, dat zij de macht, welke de bisschoppen en prelaten zich ten
ontrechte had den aangematigd, wederom aan zich genomen en de gees
telijke goederen tot onderhouding van predikanten, scholen en arme stu
denten gebruikt hebben. Het convenant van 1663 tussen Ridderschap
en steden van Overijssel heeft hierin geen verandering gebracht, aange
zien dit convenant een einde maakte aan het geschil tussen de Ridder
schap en de Steden betreffende de geestelijke goederen gelegen in de ste
den, waarover ook de Ridderschap hare souvereiniteitsrechten wilde uit
oefenen. Het convenant was niet een contract van scheiding en deling,
maar een regeling van een zuiver staatrechtelijke zaak tussen leden van
het Staatsgezag.

De hiervoren genoemde toestand duurde tot 1798 toen de Republiek
der Zeven Provincien werd vervangen door de Bataafse Republiek. Krach
tens art. 4 der additionele artikelen van de Staatsregeling van 1798 wer
den de geestelijke goederen nationaal verklaard. Van die tijd af bezit
Kampen de geestelijke goederen voor en namens de Staat en was Kampen
. geheel onderworpen aan de bevelen welke door het hoogste Staatsgezag
daaromtrent werden gegeven. Art. 4 der additionele artikelen bepaalde
tevens, dat de traktementen welke "te voren" uit de geestelijke goederen
werden betaald daaruit moesten blijven betaald. Hoewel te Kampen de
predikantstrakternenten sedert 1763 niet uit het geestelijk kantoor wer
den betaald maar uit de Stadskas, werd toch door het toenmalige stads
bestuur aangenomen, dat dit artikel hiervan toepassing was. Wat was het
geval? De betaling van de traktementen uit de Stadskas was slechts een
administratieve maatregel, want de Stad had de renten die zij aan het
geestelijk kantoor verschuldigd was niet betaald en als tegenprestatie be
taalde zij nu geheel, dan weer gedeeltelijk de predikarrtstrakternenten.
Zo werd uit de Stadskas betaald van 1578 tot 1598, van 1598 tot 1607
uit het geestelijk kantoor gedeeltelijk, van 1607 tot 1653 geheel uit het
geestelijk kantoor, van 1653 tot 1763 voor een steeds afnemend deel uit
het geestelijk kantoor en de rest uit de stadskas en van 1763 af geheel
uit de stadskas. Grond voor het betalen uit de stadskas was een resolutie
van de Raad van Kampen van 12 februari 1594 bepalende: Alsulcke
renthen, gehoerende tot dezen ..... Ecclesiastique guideren als vuyt der
selver Stadt Dominien ..... verschijnen ..:.. onbetaalt" gelaten, ter "oer
sacke, dat daartegens die Predicanten en schoelm .... vuyt der Stads do
minien betaelt sinn en;; of "geestelijke ren then ingehouden ..... voor prae
dicanten op de Stadt gelecht", Bij resolutie gehouden van de Raad van
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Kampen van 19 januari 1683 wordt bepaald dat de Stad de traktementen
zal betalen "tot der tijdt de geestelijkheit beter sal connen subsisteren".

Bij publicatie van het Uitvoerend Bewind van 11 oktober 1798 werden
de gemeentebesturen gelast voort te gaan met betalen van traktementen,
tot dat deswege, na gedane overdracht een andere schikking zou zijn ge
maakt. De publica tie eindigt met de bepaling, dat de aldus gedane beta
lingen voor zover dezelve niet voorkomen uit de geestelijke goederen en
fondsen in het 4e additionele artikel omschreven, zullen worden aange
merkt als aan de lande voorgeschoten.
Kampen heeft de traktementen betaald, doch nimmer restitutie ge
vraagd, omdat de traktementen uit de geestelijke goederen moesten wor
den betaald. De Staatsregelingen van 1801 en 1805 brachten in wezen
geen verandering in de bestaande toestand. Bij decreet van Lodewijk Na
poleon van 2 augustus 1808 werd bepaald, dat de bepalingen welke tot
nu toe werden gedaan voor de verschillende geestelijken, voortaan zou
den geschieden door de publieke schatkist. De betalingen welke werden
gedaan uit plaatselijke of andere kassen, niet in eigendom aan enig gods
dienstig genootschap toebehorende, zouden met ingang van het jaar
1810 ophouden. Ter voorbereiding van de uitvoering van dit decreet
werd door Kampen op 14 juli 1808 ingezonden een "Lijst van Eccle
siastique goederen".
Bij aanschrijving van de eerste secretaris van het Kabinet des Konings
van 22 maart 1810, ter kennis gebracht van de Burgemeester van Kam
pen bij een brief van Landdrost in het Departement Overijssel de 3e april
1810, werd bepaald, dat ,,hangende de deliberatien over de toepassing
van het decreet van 1808, de beheersing des geestelijke kantoren en
goederen, onder verantwoordelijkheid van de Minister, zou blijven op
den tegenwoordigen voet, en dat daarbij bij voortduring de gewone
uitgaven gedaan en de inkomsten voor dezelve genoten zouden worden".
Na inlijving bij Frankrijk werden bij Keizerlijk Decreet val1 27 februari
1811 alle geestelijke goederen staatseigendom verklaard.
Ter afwending van het vermeende bezwaar schreef de toenmalige burge
meester van Heerdt aan de Raad van Prefecture Ter Pelkwijk, dat uit het
geestelijk kantoor te Kampen het publieke onderwijs en de predikanten
betaald werden. Wat de burgemeester vreesde, gebeurde bij besluit van
de Prefect van 12 juli 1811, waarbij ge1ast werd, dat het geestelijk kan
toor op het stedelijk budget gebracht moest worden. Deze beslissing, na
der gepreciseerd bij besluit van 14 augustus 1811 zegt, dat de goederen
van het geestelijkkantoor alszodanig bleven bestaan, maar mede verant
woord werden op een en hetzelfde budget als de stedelijke.
Dat de inkomsten van het geestelijkkantoor niet geringgenoemd mogen
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worden blijkt uit een specificatie uit die tijd met een totaal-bedrag van
ruim f 19.000,- per jaar, voornamelijk bestaande uit pachten en renten.
De totale stadsinkomsten waren ca. f 114.000,-, dus zeven maal zoveel.
Uit dezelfde overzichten, welke hierbij gaan/circuleren blijkt , dat de vier
Hervormde predikanten samen f 4.024,- per jaar ontvangen, dus elk
f 1.006,- (Elders wordt telkens een bedrag van f 1.015,- genoemd). Op
dezelfde rekening (1808) van de Stad Campen komen verder onder meer
de volgende traktementen voor:

Burgemeesters en Wethouders samen f 4.500,-
Procureur des Koning en 7 Schepenen f 6.000,-
De Stadsontvanger f 1.000,-
Twee Medische Doctoren f 1.600,-
Waalsche Predikant f 250,-

Op de rekening van het geestelijk kantoor komt nog een post voor van
Fransche predikant f 476,-. Of dit dezelfde is als de Waalsche predi
kant is niet duidelijk. Vergelijkt men het salaris van een predikant ad
f 1.006,- met dat van een Medisch Doctoor of f 800,-, dan lijkt de fi
nanciele positie van een predikant in die tijd niet ongunstig. Temeer daar
uit de rekening te zien is, dat de Schout bij Nacht f 400,- ontvangt en
de Stalmeester f 296,-.

Na het herstel der onafhankelijkheid werd bij aanschrijving van de Secre
taris van Staat aan de Gouverneur van Overijssel van 27 mei 1814 krach
tens de Grondwet van 1814 gelast om "inmiddels de nodige orders te
stellen, dat de tractementen der predikanten, welke bevorens uit de
plaatselijke geestelijke goederen in uwe provincie werden betaald , schoon
ook deze betaling na den jare 1810 mogt hebben opgehouden, weder
provision eel uit dezelve worden voldaan, in afwachting en voorbehou
dens de finale beschikkingen, welke in het vervo1g te dien aanzien zullen
worden gernaakt". Kampen heeft hieraan gevolg gegeven en het trakte
ment van vier predikanten ad elk f1.015,-iederjaarop de begroting ge
bracht. In de memorie van toelichting op de begroting van 1814 best
men daaromtrent: "dat erbij deNederduitsch HervormdeGemeenten te
Kampen zijn vier dienstdoende predikanten, van wie ieder vcor de inlij
vingbij Frankrijk een jaarwedde van f 1.015,- pleegt te genieten en, dat
dewijl nu bij de Grondwet in art 136 het traktement aan de leraren van
de Nederduitsch Hervormde Kerk als vanouds verzekerd is, men ge
meend heeft, ook hier de post weer te moeten voordragen".
Bij raadsbesluit van 31 december 1849 werd het traktement verhoogd
met f 200,- tot f 1.215,- per jaar , een later besluit, namelijk van 15 ok
tober 1874, werd er andermaal verhoogden nu met f 500,- tot f 1.715,
per jaar. Op dit peilwerdhet traktement 100 jaar gestabiliseerd.Bedacht
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moet worden., dat de betalingen niet aan de Kamper predikanten ge
schiedden, doch aan de Hervormde Gemeente.
In het jaar 1863 gingen in de Raad stemmen op over de vraag of de Ge
meente Kampen verplicht was bij voortduring de traktementen der Her
vormde Gemeente van Kampen te betalen. Aan Mr. J. C. Bijsterbos, de
gemeente-archivaris, werd opgedragen over deze kwestie een rapport sa
men te stellen. Dit rapport werd later in de raad besproken. Naar aanlei
ding daarvan werd iJ!l1866 besloten, dat de betaling van deze traktemen
ten in het vervolg niet meer door de Stad Kampen aan de Hervormde
Gemeente zou geschieden. Dit raadsbesluit berustte op een drietal gron
den:
1 dat de stad niet in het bezit der pastorie- en vicariegoederen was ge

komert;
2 dat de inbezitneming der geestelijke goederen van latere dagtekening

was dan de toekenning van het traktement;
3 dat er in het convenant van 1663 van generlei verplichting tot betaling

van deze traktementen was gesproken.
De Hervormde Gemeente van Kampen was het met bedoeld rapport en
raadsbesluit niet eens en motiveerde dat in 1867 in een door de kerke
raad opgesteld rapport. De Hervormde Gemeente bleef eisen, dat werd
doorbetaald. De Stad betaalde toen, doch echter onder voorbehoud. Men
kon zich toch niet zo aan de betaling onttrekken, meende men, zonder
een rechterlijke uitspraak; de kerkeraad/kerkvoogdij was in dit geval niet
tot een minnelijke schikking bereid. WeI werd in 1868 opnieuw door
een raadsbesluit de betaling der traktementen opgezegd, later kwam men
echter op dit besluit weer terug. Bij raadsbesluit van 22 juni 1869 werd
besloten, dat uit de stadskas aan de laatst emeritus verklaarde predikant
ds. J. J. Rambonnet en verder alleen aan de toen aanwezige predikanten
een pensioen van f 1.215,- per jaar zou worden verleend en dat aan de
voor het vervolg bij de Hervormde Gemeente te Kampen beroepen pre
dikanten noch trakternent, noch emeritaats-pensioen zou worden toe
gekend. De kerkeraad benoemde een commissie, er kwamen opnieuw
rapporten. Jarenlang werd hie rover gedelibereerd. De kerkeraad vreesde
terecht financiele moeilijkheden en stelde een "Gemeentefonds 1892"
in. Verzocht werd om giften en jaarlijkse bijdragen.
Over de traktementskwestie werd tenslotte een proces gevoerd en op 7
en 8 oktober 1896 voor de Rechtbank te Zwolle een pleidooi gehouden.
Voor de Hervormde Gemeente pleitte Mr. H. J. Knottenbelt, advokaat
te Rotterdam en voor de gemeente Kampen Mr. J. Nanninga Uiterdijk,
advokaat en archivaris dezer gemeente.
De uitspraak was dusdanig, dat de Hervormde Gemeente in het gelijk
werd gesteld. De Gemeente Kampen bracht de kwestie voor het Hof te
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Arnhem. Ook dit hof stelde de Hervormde Gemeente in het gelijk. Ten
slotte ging de burgerlijke gemeente in beroep bij de Hoge Raad. Deze
deed op 5 januari 1900 uitspraak, eveneens ten gunste van de Hervormde
Gemeente. De burgerlijke Gemeente moest toen jaarlijks aan de Her
vormde Gemeente een bedrag van f 6.860,- (voor vier predikanten a
f 1.715,-) betalen, terwijl zij tevens de nog achterstallige gelden van
1891 tot 1900, zijnde ongeveer f 28.000,-, moest voldoen. Na deze
uitspraak behoefde men tijdens de godsdienstoefeningen niet meer te
collecteren voor het Gemeentefonds 1892. De kerkeraad besloot echter
de collecte aan te houden. De opbrengst werd nu bestemd voor het pen
sioenfonds. Drie en zeventigjaar later (dus in 1973) yond voor Kampen
beeindigingplaats van vier eeuwen bijdrage overheid. De Hervormde Ge
meente kwam met de burgelijke Gemeente tot overeenstemming om
trent afkoop van deze jaarlijkse verplichting ad f 6.860,-. De Gemeente
Kampen betaalde een afkoopsom van f 98.000,-. Hiermee kwam een
onverwacht einde aan deze bijzondere traditie.
Voor de overige gemeenten zal op lande1ijkniveau getracht worden tot
een afbouw vandezebetalingen te komen. Te hopen is, dat een ook voor
kerkbesturen bevredigende afkoop kan worden bereikt. De bestaande

, regelingpast niet in onze tijd, iets waarvan ook de kerken overtuigd zijn.
De hoogte van de afkoopsom zal echter bepalend zijn voor een goede af
loop.

Bronnen:
"De Kerkvoogdij", nos. 569 en 571 (Drs. W.H. den Ouden)
Dossier Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Kampen (processen met Ge
meente Kampen)
notitie W.Kluvers: 1972
Kamper Nieuwsblad: 29 augustus-LvoS (P. Wiekeraad)
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