
HET VOORMALIGE ST.-ANNACONVENT VAN DE
CELLEZUSTERS TE KAMPEN III

door F. van der Pol.

In het kader van een onderzoek naar de geschiedenis van het zgn.
Linnenweversgildehuis te Kampen verschenen reeds twee artikelen.' In
twee voorafgaande almanakken werd de geschiedenis en de ondergang
van de Kamper Cellezusters en van het Linnenweversgilde beschreven.
Gevolgd werd een spoor dat liep van 1482 tot 1798. In deze derde
aflevering volgen we het laatste gedeelte van het traject dat loopt 'Van
klooster tot Theologisch Instituut'.

Economische toe stand begin 1800
De economische toe stand begin 1800 geeft voor Kampen een somber
beeld te zien. De textielindustrie is in verval. De bierbrouwerijen zijn op
twee na te gronde gegaan. Als een kleine verarmde provinciestad gaat
Kampen de 1ge eeuw in. De werkloosheid is groot. Het aantal bedelaars
in de straten eveneens. WeI 1000 tot 1200 mensen leven van de bedeling
en dat op een inwonertal van hoogstens 700012
Om deze werkloosheid, armoede en bedelarij terug te dringen, stelt de
raad een adviescommissie in. Deze krijgt tot taak te onderzoeken wat er
tegen de armoede en bedelarij in de gemeente gedaan kan worden. Op 14
jan. 1805 brengen de heren Bijsterbos, Bundes, Herweyer, Van der
Upwich en Van Heerdt een rapport uit aan de raad.'
Het vijftal adviseert de oprichting van een Stadswerkhuis. Het doel van
deze instelling is om 'aan alle behoeftigen, inzonderheid de bedelenden
door Spinnen of breien zodanigen arbeid te verschaffen, welke hen
eenige verdiensten ter bekoming van levensonderhoud oplevert'. Daar
door kan voorkomen worden' dat dezelve niet langs de straaten en huizen,
behoeven te gaan be del en, hetgeen thans meer dan ooit, tot groote last der
goede Ingezetenen plaats he eft.' .
De raad zou voor 'het Werkhuis van Sajet Spinning en kousenbrijderij'
een localiteit moeten opzoeken; dit met advies van de Zwolse fabrikant
Gerrit Stolte.
De fabrikant onderzoekt welke ruimte voor het werk geschikt is. Het oog
valt op 'de zogenaamde regiments kamer'. Dit voormalige klooster
gebouw kan dienen als werkruimte. De zolder zal tot berging van
materialen worden ingericht. Achter de regimentskamer ligt een hof die
gebruikt kan worden 'tot het droogen en verven van de Goederen'.
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Opzet van het Werkhuis
Het ligt in de bedoeling om in het gebouw niet alleen te werken. De
tewerkgestelden kunnen er ook de maaltijd gebruiken. 's Avonds zouden
de armen dan weer hun eigen woning opzoeken. Boven de kost zal nog een
vergoeding worden uitgekeerd van tien tot twintig stuivers per dag.
Het bestuur van het Werkhuis zal de gemaakte goederen verkopen. Het
geld dient vooral tot aanschafvan nieuwe grondstoffen. Gestart wordt met
een bedrag vanf 2500,- voor.werktuigen en materialen. Als werkbaas
wordt aangezocht Thijs Wagterveld uit I1sselmuiden.
De personen die in het Werkhuis verschijnen, komen onder toezicht te
staan. Hun wordt het be del en verboden. Ook de burgerij van Kampen
wordt in het plan ingeschakeld. De penningen die voorheen aan de
bedelaars bij de deur werden afgegeven, zullen opgevraagd worden. Ze
zullen in het Werkhuis worden geinvesteerd, De raad neemt dan ook het
volgende besluit: 'Daar nu de Ingezetenen op deze wijze bevrijd zullen zijn
van het geven aan Bedelaars aan de huizen, zo zal er vier maal in het Jaar
een Collecte gedaan worden, tot inzameling van zodanige giften tot
Soulass van het geen aan de Commissie uws Stad lasten zal worden
gegeven, en ten dien einde de ingesamelde penningen in derselven handen
gesteld'.

De praktijk'
. De start geeft goede hoop. WeI 350 werknemers worden er in de begintijd
aan het werk gezet. De beginjaren geven ook winst te zien. Over 1805-
1806 staat t.o. een uitgaven van f 7200,- een inkomst van f 8000,-.
Winst ruim 11%.
Maar door de jaren wordt de exploitatie steeds moeilijker. Ook met de
tewerkgestelden ontstaan er moeilijkheden. Aan het hoofd van de
weeffabriek staat dan niet meer Thijs Wagterveld, maar een zekere Van
Velthuijzen. Diens bestuur zou aanleiding geven tot een wanordelijke
gang van zaken, zo wordt gesteld. Een zekere Van Kempen neemt het op
voor de directeur. In een ongedateerde Memorie richt Van Kempen zich
tot de burgemeester. Hij verdedigt Van Velthuijzen tegen de klachten van
sommige tewerkgestelden. Volgens hem is de fabriek te uitgebreid voor
een directeur. Bovendien zijn de mensen van zedelijk laag peil: 'Het is een
zekere waarheid dat de klasse van Ingezetenen met welke de Directeur
van het Werkhuis dagelijks te doen heeft, over het algemeen de
minstbeschaafde in onze Maatschappij is, en dat derzelven zedeIijkheid
op een zeer Iagen trap staat'.
Van Kempen onderscheidt onder de bezoekers van het Werkhuis twee
klassen: 'Dezulken die weI willen werken, maar het werk niet verstaan. En
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die het werk weI verstaan, maar niet willen werken'. Onkunde en onwil
zijn volgens hem de voomaamste oorzaken van de achteruitgang van het
Werkhuis. Van de velen die het Werkhuis bezoeken verstaan hooguit 100
tot 150 vrouwen en kinderen de kunst van het spinnen en breien.
De directeur van het Werkhuis ontvangt welf 1900,- gemeentesubsidie
ter vergoeding van het bedorven werk van onbekwamen en onwilligen,
maar volgens Van Kempen is dit bedrag veeI te laag. Want in de
subsidieregeling is tevens een bepaling opgenomen die de directeur
verplicht 'ieder zonder onderscheid welkendoor deArmenkamer aan hem
gerenvoyeerd worden, aan te nemen'. De hoeveelheid onverkoopbare
goederen is daardoor veel hoger dan de hoogte van het subsidiebedrag.
Het bedrijfsresultaat is daarmee niet gediend. Ook de uitkering aan de
tewerkgestelden gaat er door achteruit: 'slegts 711zstuiver 's weeks voor
ieder werkendebedeelde'. Het resultaat is dat velenom aanvullende steun
bijdeArmenkamer aankloppen. Dit laatste is nu precies niet de bedoeling
van het project.
Ter oplossing van het probleem dient Van Kempen het volgende voorstel
in: Onder hetzelfde dak als het Werkhuis en met toezicht van dezelfde
directeur moet een spin- en breischool worden opgericht. Wie bij de
Armenkamer aankloppen, moeten verplicht worden deze school te
bezoeken om er het yak te leren. Zo wordt de chronische onkunde van hen
die weI willenwerken, maar het werk niet verstaan, opgeheven. Voor de
tweede groep - de onwilligen- heeft Van Kempen de volgendeoplossing:
'Dan daarenboven moest dit Spin- en breischool dienen tot een verbeter
huis voor dezulke, welke bevonden worden met opzet de goederen
bedorven of van de hun toegedeelde wol of Sayet achtergehouden te
hebben:met dit onderscheid, dat de laatstgemelden op eene vande eersten
en onkundigen afgezonderde plaats gezet, en terwijl dezen des avonds
naar huis gingen, daar in des nachts werden opgesloten, en niet eerder
losgelaten, dan voordat zij de schade door hun veroorzaakt weder hadden
goedgemaakt'. Via een premiestelsel wil van Kempen bovendien de
werkwilligenstimuleren.
Het voorstel acht VanKempen in het belang van heel de stad. Want als de
bedeelden eenmaal het yak hebben geleerd, heeft Kampen voordeel van
deze vakbekwame arbeiders in de textielindustrie.
Op 1 april 1862 wordt de gemeentesubsidie verhoogd totf 3300,- per
jaar, Mogelijk is deze verhogingmede het gevolgvan de uiteenzetting van
Van Kempen.
Toch komt kort na deze nieuwe subsidieregelingvoor het Werkhuis het
einde. In de raadsvergadering van 6 april 1866 wordt nl. besloten de
subsidie over het lopende jaar nog uit te keren. Voor het laatst. De
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f 3300,- gemeentesteun heefthet Werkhuis niet kunnen redden. Per 1juli
1866 wordt de instellingopgeheven.Daarmee komt aan een geschiedenis
van zestig jaar een eind. De bedelaars staan weer op straat.

Het tweede Werkhuis'
Twee jaar na de opheffing van het Stadswerkhuis - op 8 sept. 1868 -
besluit de raad het voormaligekloostergebouwopnieuwalsWerkhuis in te
richten. Per 1 jan. 1869 zal 'kosteloos worden afgestaan het aan de
Gemeente toebehorende gebouw, vroeger in gebruik geweest bij den
ondememer van het Stadswerkhuis. Voorzover nodig zal het complex
door de gemeente daartoe geschikt worden gemaakt'.
Anders dan bij het eerste Werkhuis ligt het bestuur en het financiele
beheer in handen van de gemeente. De vijfbestuursleden worden door de
raad benoemd. Naast stadsgelden en baten uit de verkoop van de
gemaakte goederen dragen ook enkele schenkingen bij in de kosten
dekking.
Over het slagen van de ·ondenleming heeft men bij de start goede
verwachtingen. Want tijdens de opening van dit tweede Werkhuis wordt
een bord onthuld met het volgende opschrift:
'Hier wordt het yolk door werkzaamheid
Tot deugd en braafheid opgeleid.
Want ledigheid die armoe baart,
Gaat veel met euveldaan gepaard.
Daarom bracht Kampen's magistraat
Dit oud gesticht weer tot dien staat,
Dat niemand uit gebrek of nood,
Moet beedlen langs de straat om brood.'

De praktijk
Vele armen uit de eeuw van deugd en braafheid passeren elke dag het
ingangsbord. Op de plaats waar vroeger kloosterlingen en Gildemeesters
leefden, gaan nu mannen, vrouwen en veeIkinderen aan het werk. Ze
pluizen er touw en kloppen er cokes; Ze maken er vuurmakers tegen zes
cent per honderd. Ze vlechten ermatten, weven er koedekken en dweilen.
Door allerlei werkzaamheden moet het yolk tot deugd en braafheid
worden opgeleid: Door helm vlechten, biezen vlechten, linnen weven,
cocos weven, kousen breien, manden maken, kistjes spijkeren, stro
enveloppenmaken.Men plakt er zakjes, zaagt er brandhout envervaardigt
er scheergarens van stro. In plaats van bedelend trekken de Werkhuis
gangers onkruid wiedend en cokes bezorgend door de straten. In heel dit
scala van werkzaamheden weerspiegelt zich de gedachte dat door arbeid
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de mens tot deugd en braatheid kan worden opgeleid.
In het eeuwenoude complex wordt veel werk verzet. Niet alleen mannen,
maar ook vrouwen en kinderen maken er werkweken van 53,5 uur. Er
wordt gewerkt van 8 uur's morgens tot 6 uur' s avonds. Op zaterdagen gaat
men door tot 4 uur in de middag. Een betere naam dan 'Werkhuis' kan men
voor de instelling dan ook niet bedenken.
In de begintijd loopt het aantal bezoekers op van gemiddeld 52 naar 73 per
dag. Maar al gauw zakt dit aantal. In de bewaard gebleven jaartabellen
wordt voor dit verschijnsel een verklaring gegeven. Zo heeft een zachte
winter een sterke daling van het aantal bezoekers tot gevolg. Velen blijven
het winterseizoen dan elders doorwerken.
In dit verband bevat de jaartabel over 1875 een voor die tijd typerende
notitie. Ret kleine aantal tewerkgestelden over dat jaar wordt vooral
toegeschreven 'aan de heerschende mazelen'. De invloed van deze
kinderziekte op de daling van het aantal bezoeken bewijst hoeveel
kinderarbeid vroeger in het Werkhuis werd verricht.
Ret feit dat de stijging en daling van het aantal bezoekers vooral blijkt
samen te hangen met het type winterweer betekent dat velen het Werkhuis
zien als mogelijkheid tot periodieke werkgelegenheid in het slappe
winterseizoen. Ret Werkhuis betekent voor velen een veiligstelling van de
boterham als door de vrieskou het werk elders moet worden gestaakt. De
functie van zekerheidsfactor is positief te waarderen.
De lonen echter waren laag. Dit ondanks het vaak zware werk en de lange
werktijden. De meeste verdiensten beperkten zich rond 1900 tot! 0,37
per dag. Daarvan moet dan nog! 0,12 voor voeding worden afgetrokken.
Begrijpelijk dat werd uitgezien naar het moment waarop het loon werd
uitbetaald. Dat tijdstip brak aan op zaterdagmiddag. am vier uur
verscheen dan een bestuurslid in het Werkhuis. In bijzijn van de directeur
volgde de uitbetaling. Iedere zaterdagavond volgde een samenspreking
van het bestuur met het Hervormd, Rooms-katholiek en Burgelijk
Armbestuur. Gezamenlijk werden dan de loonlijsten doorgenomen. Zo
werd voorkomen dat tewerkgestelden een dubbel inkomen uit de armen
kas zouden verkrijgen.

Uit de tijd
Vanaf 1890 loopt het aantal bezoekers verder terug. Ret werk raakt in
diskrediet. Ais in 1912 directeur Moree - de opvolger van T. Lamot
vertrekt, wordt er geen nieuwe directeur meer benoemd. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog ontstaat er een energiecrisis die ook merkbaar is in het
Werkhuis. Ret kloppen en bezorgen van cokes komt in gevaar. De
brandstofdistributie maakt dat begin 191 7 deze bezigheden moe ten
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worden gestaakt. Ook het touwpluizen en het maken van vuurmakers
wordt door schaarste aan grondstoffen belemmerd.
Inmiddels is reeds een gedeelte van het voormalige klooster ingericht voor
de opvang van Belgische vluchtelingen. Ook de voor die dagen kostbare
zaken als graan en turf worden in het Werkhuis opgeslagen.
In de na-oorlogse jaren worden in het gebouw noodwoningen ingericht.
Daartoe wordt het benedengedeelte door schotten in kamertjes verdeeld.
In die kleine ruimtes leven drie tot vier gezinnen. Dit alles bewijst dat het
Werkhuis niet meer in zijn oorspronkelijke opzet functioneert.
Nog tot 1 nov. 1929 blijft het Werkhuis bestaan. Op 30 juli 1929 valt het
volgende besluit: 'Op grond van de overweging, dat de ins telling mag
geacht worden uit de tijd te zijn, gelet op het getal der personen, die
daardoor ondersteund behoeven te worden, welk getal in vroeger jaren 80
it 100 bedroeg,? en geleidelijk, vooral in de na-oorlogse jaren is gedaald,
zodat dit in den laatsten tijd slechts 1 it 2 is, terwijl beduidende toeneming
van dit getal op redelijke gronden niet is te verwachten'. 'Besluit ....: met
ingangvan 1November 1929 de insteIlingvan weldadigheid "Ret Stads
werkhuis" op te heffen'.
Ret besluit van 30juli 1929 betekent het definitieveeind vande instelling.
Na zestig jaar komt zo ook aan het tweede Stads-werkhuis een eind.

Wijnhandel, Iikeurstokerij en eau de cologne-fabricage
De raad sluit op 30 juli niet aIleen de Werkhuis-periode af. Tijdens
dezelfde vergadering wordt nI. aan het voormalige kloostergebouw een
nieuwe bestemming gegeven.
Per 1 nov. 1929 zal het complex voor tien jaar worden verhuurd aan de
firma l.W. Siebrand." Ret bedrijf had in haar korte tijd van bestaan een
dermate stormachtige groeidoorgemaakt, dat het niet denkbeeldigwasdat
het wegens ruimtegebrek naar elders zou moeten worden verplaatst.
Achter deze snelle ontwikkeling lag de ondememingsgeest van l.W.
Siebrand uit Grafhorst, Van zijn spaargeld kocht hij in 1921 het eerste vat
wijndat was aangespoeld na een schipbreuk bij Terschelling. Met nogvijf
gulden over en een boze familie tegen zich, zette hij door. Voor 12,50
huurde hij een pakhuisje op de Oudestraat 207. Ret was toen 1922. De
wijnverkoop - in die dagen nog een elitedrank - wist hij via het gewone
levensmiddelenbedrijf te populariseren. De marktontwikkeling zette zo
door dat vanaf 1926 het pand Boven-Nieuwstraat 53 moest worden
aangetrokken.? Spoedigwas ook hier de zaak niet meer onder te brengen.
Bij raadsbesluit kon de firma Siebrand voor de huurprijs vesif 1100,- per
jaar intrek nemen in het voormalige kloostergebouw in de Groenestraat.
Met 'de wijnhandellikeurstokerij en eau de colognefabricage' dient zich
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daar een nieuw stuk geschiedenis aan. De wijnverkoop nam steeds toe.
Telkens werden aan het gebouw nieuwe aanbouwsels geplaatst. De Heer
Siebrand wist niet alleen wijnvaten aan het rollen te brengen. Ook de
eau de cologneverkoop werd door hem gepopulariseerd.
Rond 1937 is het personeelsbestand gestegen tot dertig. Op het kantoor
werken dan zes personen.
Tegen het aflopen van de huurtermijn van tienjaar richt de firma zich tot
de raad met het verzoek om het complex aan haar te verkopen. 10De firma
toont zich bereid haar bod van! 8000,- te verhogen tot! 9300,-. Op 31
mei 1938 besluit de raad tot verkoop over te gaan. De raad wil een niet
onbelangrijk bedrijf voor de gemeente behouden. Met de bepaling dat de
firma het toegangspoortje van het Linnenweversgildeniet mocht afbreken
of beschadigen, gaat de koop door. Ret houten ingangsbord uit 1869
wordt door de gemeente uitbedongen.
Om enige indruk te ontvangen van het bedrijfuit die dagenwandelen we in
gedachten het oude gebouw door. Van de straatzijde worden de flessen
aangevoerd. Deze worden achter het gebouw opgeslagen. Op dit terrein
staat nu de nieuwe bibliotheek van de.Hogeschool.

Vanuit de tuin worden via de achterzijde de flessen gebracht naar de
spoelmachine. Deze bevindt zich op de plaats waar later de ontvangsthal
van het Theologisch Instituut zou komen. Bij de spoelmachine bevindt
zich ook de stoomketel die het warme water aanvoert. Bovendien zorgt
deze ketel voor de verwarming van het gebouw.
Aan de achterzijde van het gebouw is een breed afdak van golfplaten
aangebracht, Hier bevinden zich de grote wijnvaten. Daaruit worden de
wijnflessengevuld.We zitten hier dus inhet hart van de produktielijn.Ret
bottelen gebeurtmet de hand. De flessenworden een voor een gevuld.(Zie
foto 'Bij de wijn').
In het hoofdgebouw,waar zich later de R.J. Dam-kamer voor hellenistica
zal bevinden, is de expeditieafdelinggevestigd.Ret personeel- merendeel
meisjes; zij werken in die dagen het goedkoopst - kurkt de flessen aan de
lopende band. Met de hand wordt op elke fleseen Siebrand-etiket geplakt.
Op de kurk komt zilverpapier. De flessen worden in kratten gepakt. Ret
afvoeren van de kratten is mannenwerk. Elders in de stad staan zes of
zeven pakhuizen klaar om de voorraad tijdelijk op te vangen. (Zie foto
'eerste pakhuis').
Op de eerste verdiepingvan het voormaligeklooster bevindt zich indie tijd
het prive-kantoor van de directie. Verder het gewone kantoor; een
wachtkamer; de order afdeling; de boekhouding; een kleedkamer; een
keuken met trap naar de zolder van het klooster en niet te vergeten de
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Eerste pakhuis van Siebrand, Oudestraat 207.
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brandkast. Op deze eerste verdieping zou later de S. Greijdanus-kamer
voor semitica en judaica worden ingericht.
Op de zolder van het voormalige klooster heeft de firma Siebrand haar
etikettenberging en kurkenopslag. Verder staat op deze zolderverdieping
de watertank, een soort watertoren voor opberging van het zelf opge
pompte water. Dit laatste met het oog op de grote watercapaciteit van de
spoelmachine. Verder is op de zolder te vinden een takelwerk - een rad
met as en een touw - om zware voorwerpen te verplaatsen.
Rechts van het pad naar het Gildehuis bevinden zich na de restauratie de
werkkamers van de professoren. In de Siebrand-periode is op die plaats de
advocaatbereiding te vinden. Meisjes met witte mutsen tikken er de eieren.
De flessen vullen ze met de hand. (Zie foto 'advocaatfabriek').
Boven deze afdeling bevindt zich het archief en bedrijfslaboratorium. Ook
is er een vergaderzaal ingericht. Deze laatste ruimte was toegankelijk via
dubbele deuren. Deze hadden een functie in de Tweede Wereldoorlog
toen er door het verzet vergaderingen werden gehouden. Soms zaten er
dan in de wachtkamer vlakbij niets vermoedende Duitsers.
In de na-oorlogse j aren zet de groei van het bedrijf verder door. In de j aren
zestig wordt een personeelsbestand van 130 man bereikt, De firma kan in
het gebouwenkomplex geen kant meer uit. Veertig jaar nadat Siebrand
zich in het voormalige klooster vestigde valt dan ook het besluit om naar
elders te verhuizen. Daarmee is ook aan de Siebrand-periode van het
gebouw een eind gekomen.
Nog steeds voert de firma het poortje uit 1665 als reclameteken voor haar
befaamde dranken. Het houdt de herinnering levend aan de voorspoedige
Siebrand-periode van het oude Gildehuis.
Onderstaand beeldverhaal verschaft de lezer enig inzicht in het alledaags
gebeuren van die tijd:

De restauratie
Nadat de firma Siebrand in 1968 naar Usselmuiden verhuist, blijft het
complex leeg achter. Ondertussen heeft zich ook bij de Theologische
Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) een tekort can
ruimte aangediend."
Tussen Hogeschool en de gemeente wordt overeenstemming bereikt het
voormalige kloostergebouw voor de Hogeschool te bestemmen. Het
architecten- en ingenieursbureau Roebbers en Klein Douwel te Deventer
steIt daartoe een restauratieplan op. Als uitgangspunt is daarbij niet
genomen de gedachte om van het gebouw een soort nabootsing van het
Cellezustersconvent te maken. Het gebouw moest een monument worden
waarin vijfhonderd jaar geschiedenis spreekt. Daarom is ook bewust

218



Advocaatfabriek.

219



eigentijds materiaal in het bouwplan opgenomen. Twintigste-eeuwse
staalconstructies functioneren er naast boogvensters, kruiskozijnen, links
dekkende pannen, afdeklijsten, lateien, consoles en balkconstructies uit
vroegere eeuwen.

Historie in steen
Achter de rode luiken en de ietwat hellende muren bevindt zich de plaats
waar Cellezusters, Gildemeesters, schutters, armen, vluchtelingen en
likeurstokers hebben geleefd. Hun leven werd in drie afleveringen
dichterbij gehaald. Samen is het een verhaal van vijfhonderdjaar historie.
Wie naar het Gildehuis kijkt, confronteert zich met eeuwen. Het
Gildehuis is een brok historie in steen.

NOTEN
1 Zie mijn artikelen "Het voormalige St.-Annaeonvent van de Cellezusters te

Kampen" I en II in de Kamper Almanak 1977-'78, p. 185-207 en 1978-'79, p.
211-229.

2. C.N. Fehrmann, Kampen vroeger en nu, p. 92, 94.
3. Oud-Archief, Kampen, nr. 44, 14 januari 1805.
4. Nieuw-Archief Kampen, IIl.e.VIII (eommissie van toezieht op het Stads

werkhuis).
5. Nieuw-Archief Kampen, nr. 36, resolutie 8 sept. 1868 nr. 4;

Nieuw-Archief Kampen, IIl.e.VIII, jaartabellen vanaf 1860.
6. Nieuw Arehief Kampen, nr. 101, resolutie 30 juli 1929 - no. lOA 3127.
7. Blijkens de jaartabellen is dit aantal gemiddeld per dag zelfs nooit gehaald, Wei

waren er ineidenteel dagen met zelfs 230 tewerkgestelden.
8. Nieuw-Archief Kampen, nr. 101, resolutie 30 juli 1929-no. lOB 3128.
9. Voor zijn bereidheid mij bij dit onderzoek te helpen, dank ik de ehef van het

kantoor van de firma Siebrand, de Heer C. Stil. Hij werkt reeds 42 jaar bij het
bedrijf en is wat de Groenestraat-periode betreft een insider te noemen.
Ook werd geraadpleegd 'Tastevin', periodiek van de wijnsocieteit 'Vino Pellite
Curas', jrg. VI, no. 4, p. 114-140.

10. Raadsnotulen eerste halfjaar 1938. afdeling I, no. 20/1847.
11. Wie zieh informeren wil t.a. v. de huidige gebruikers van het Gildehuis kan daartoe

raadplegen:
1. De Theologisehe Hogesehool van de Gereformeerde Kerken in Nederland,

1976, presentatiebroehure.
2. Gespeeialiseerde informatie verstrekt de 'Informatiemap', verkrijgbaar bij de

pedel der Hogesehool, Postbus 5026, Broederweg 15, 8260 GA Kampen.
3. 'Orientatie in de theologie', uitgave 'De Vuurbaak' Groningen. Dit boek is

verkrijgbaar in de boekhandel.
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