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Inleiding
De middeleeuwse, liturgische koorzang heeft in Kampen zo'n vijftig tot
dertig jaar eer hier de Reformatie in 1580 zegevierde, een opvallend
hoogtepunt bereikt. Dit was mogelijk door de aanwezigheid van een
degelijk geschoold zangmeester als leider van het koor in de parochiale
hoofdkerk. Maar daarnaast moet evenzeer gewezen worden op de
spontane medewerking van de rector van de Latijnse school; diens
bemoeienis met de kerkelijke koorzang berustte op een traditionele
bevoegheid, verbonden aan zijn functie. Een en ander viel samen met de
algemene bloei der kerkmuziek in de Bourgondisch-Habsburgse Neder
landen.
Trouwens het tweede kwart van de zestiende eeuw is voor Kampen ook
nog in andere zin een opmerkelijke tijd geweest. Wei was sinds het midden
van de vijftiende eeuw voor de stad het aftakelingsproces op economisch
gebied ten voordele van het opkomend Amsterdam begonnen, maar na de
beeindiging van de Gelderse oorlog (1528) leefde de handel toch weer wat
op en viel de opgelopen achterstand, relatief gezien, nog mee. In ieder
geval waren de zakelijke contacten met de Oostzee, midden-Duitsland en
de zuidelijke N ederlanden gebleven. Er was ook weer op beperkte schaal
bouwactiviteit te bespeuren. J a, men kon Kampen zelfs weI een stad met
een cultureelleven van enige betekenis noemen, want de boekdrukkunst
en de beeldende kunst werden er beoefend. Tevens vie len er onder de
welgestelde families enkele op die zich door handel, reizen en studie
duidelijk een ruime geestelijke horizon hadden verworven. Hierbij kan
worden gewezen op de Pigges, de Kroesers, de Kuynretorffs en de Toe
Boecops.
Ret was ook juist de periode waarin de Renaissance in Kampen door
drong. Ret stadhuis kreeg na de brand van 1543 achter zijn gotische gevels
op de bovenverdieping een weelderige raads- en rechtszaal. De daar
aangebrachte open haard en het schepengestoelte vertonen klassieke
versieringsmotieven; de teksten op het zandsteen van de schouw bewijzen
de geoefendheid van de dichter in de Latijnse versmaten. Achtjaar later
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werd de Sint-Nicolaaskerk bij legaat een koorhek in de nieuwe stijl
geschonken. Onderwijl was de Kamper schilderkunst in compositie en
details duidelijk door de Renaissance beinvloed en hadden infiltrerende
ketterse idee en de stedelijke samenleving enkele malen veron trust.
In dit artikel leg ik bewust de nadruk op het aandeel van de Kamper
scholieren in de koorzang in de Sint-Nicolaaskerk. Dat komt omdat het
eigenlijke uitgangspunt van mijn studie een onderzoek naar het prille begin
van ons stadsweeshuis is geweest. Deze stichting was in haar zestiende
eeuwse oorsprong korte tijd een bijzonder convict voor twaalf leerlingen
van de Latijnse school en het stond bekend als het Soete-Naeme
Jhesushuys. De opgenomenjongens werden extra geoefend als beroeps
zangertjes voor de dagelijkse zangdiensten in de kerk waarmee de
schoolleiding de rest der scholieren niet kon belasten. Door deze koor
knapen kwam ik als vanzelf op het zangonderwijs aan de Latijnse school
op het yak dat op het rooster met musica staat aangegeven.Al speurende
belandde ik ten slotte bij de organisatie van de koorzang in de Sint
Nicolaaskerk en bij aile daarbij betrokken geestelijkenen leken.
In de middeleeuwenwaren school en kerk nauw met elkaar verbonden.
Het vierde concilievan Lateranen (1215) had voorgeschrevenombijelke
parochiekerk een school te stichten. In de parochies van de steden vindt
men de Latijnse schooldan ook steeds inde directe omgevingvan de kerk
gebouwd.De stedelijkegemeenschap in Kampen vormde in de zestiende
eeuw een parochie onder de zorg van een pastoor met drie kapelaans die
over tweekerkenbeschikten:de Sint-Nicolaas- ofBovenkerken de Onze
Lieve-Vrouwe- of Buitenkerk. Er waren hier ook twee scholen: de
"bovenschool" en de "buitenschool".
De school van de hoofdkerk lag aan de westzijde van het Sint-Nicolaas
kerkhof.Daar beyond zich op de hoekvan watwijthans het Muntplein en
de Schoolstraat noemen, het Begijnen- of Bovenconvent. De Latijnse
school was tegen de zuidwand van dit klooster gebouwd'. Op de stads
plattegrond van Paulus Wttewael, gegraveerd in hetjaar 1598, kan men
linksvanhetBovenconventhaar vrijgrotebehuizingonderscheiden.Deze
Bovenschool dateert naar aile waarschijnlijkheid uit het laatst van de
dertiende eeuw;haar eerste,met naam bekende rector werd in 1302 inhet
oudste burgerboek ingeschreven.
De Buitenschoolisvermoedelijkvan 1387ofvan enigetijddaarvoor. In de
jaren 1350 tot 1380 werd de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk
voltooid in het na 1337 binnen de muren getrokken stadsdeel tussen de
Botervatsteeg en de Hagenpoort. In de directe nabijheid van deze halle
kerk, ergens in de Schapensteeg, moet die tweede school, de "nije",
hebbengelegen.Genoemde scholenvormdeneen geheelonder leidingvan
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de rector en onder toezicht niet aIleen van de provisoren en kerkmeesters
van beide kerken maar vooral ook van de stedelijke raad.
De klassen aan een middeleeuwse Latijnse school werden in een andere
volgorde genummerd dan wij nu aan onze hedendaagse onderwijs
instellingen gewend zijn te doen, namelijk omgekeerd; de Bovenschool
doorliep je, van laag naar hoog, van de septima naar de prima. Evenwel,
aan de meeste scholen ontbraken de prima en de secunda. Deze klassen
trof men aIleen aan heel bijzondere scholen aan; de gemiddelde stads
school- en onder deze categorie valt die van Kampen - eindigde met de
tertia; van deze klas kon je al naar de universiteit.
We moeten ons het onderwijs aan de beide stadsscholen naar de algemene
toestand in de Nederlanden aldus voorsteIlen: op de Buitenschoolleerden
jongens in de leeftijd van zeven, acht, negenjaar speIlen, lezen, schrijven,
wat rekenen en misschien iets van de beginselen van het Latijn. Deze
leerlingen werden niet onaardig "abecedarii" genoemd, Ze kregen les van
een enkele ondermeester. De Buitenschool was dus het voorportaal van de
Bovenschool waar de Latijnse taal werd onderwezen door de rector en een
lector (een "hypodidascalus", ook weI conrector genoemd), of in de
gewonere taal van die tijd: door de overmeester en de ondermeester. Op de
"grote" school zaten de leerlingen zo ongeveer van hun negende tot en met
hun veertiende. De voomaamste taak van de Latijnse school was het
bijbrengen van de officiele kerktaal, het Latijn; verder van de logica. Daar
kwam dan nog bij de beoefening van de liturgische kerkzang. De
schoolmeesters van de Bovenschool waren meestal geestelijken en ze
leidden hun leerlingen bij voorkeur voor de geestelijke stand op. Immers
aIleen zo kon de clerus op sterkte worden gehouden; vandaar dat de
scholieren in de middeleeuwse bronnen vaak klerken worden genoemd.
Ret lag dan ook geheel in die lijn, dat ze elke dag metterdaad in de
kerkelijke eredienst voor de plechtige zang in het koor werden betrokken.
Al zingend en studerend vergroeiden ze van jongsaf geheel met de rooms
katholieke kerk. In dit opzicht week de toe stand in Kampen in niets van die
van de rest van West-Europa af.
In de zestiende eeuw zongen scholieren en schoolmeesters elke dag samen
met priesters die aan de Sint-Nicolaaskerk waren verbonden. De sterkte
van het kerkkoor was per officie niet altijd even groot, want er was verschil
in bezetting tussen de dagelijkse diensten onderling, en dat was nog groter
tussen de doordeweekse vieringen en die op de kerkelijke feestdagen. Ret
bing er ook vanaf in welke stijl werd gezongen - eenstemmig of
meerstemmig. De samenwerking der verscbillende zangers is heel
geleidelijk gegroeid en uitgebreid. Al sinds het begin van de veertiende
eeuw kan die samenzang worden aangetoond. In Kampen is gelukkig het
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een en ander op dit gebied bewaard gebleven. Het materiaal is uiteraard
fragmentarisch, maar de hiaten kunnen hier en daar vrij goed aan de hand
van de gebruiken elders worden aangevuld.
Voor de koorzang beschikte men in de Bovenkerk over een indruk
wekkende ruimte. In de tweede helft van de veertiende eeuw had de stad
haar hoofdkerk laten vergroten. Rutger van Keulen is de schepper van het
prachtige, basilikale priesterkoor met een hoogte van 27 meter onder de
gewelven. Dit is het eerste noordnederlandse koor in grote stijl na dat van
de Dom in Utrecht. Daarin zijn nooit eikenhouten koorbanken aan
gebracht in de trant van de kapittelkerken; wel hebben we nog de
eenvoudige natuurstenen zitplaatsen tussen de pijlers over, waar de
zangers, met de rug naar de kooromgang gekeerd, tijdens de dienst hun
beurt afwachtten. Een van die zitbanken, de sedilia, is overhuifdendiende
tijdens de mis op het hoogaltaar tot zitplaats van de pastoor, of een
kapelaan, met de diaken en de subdiaken. Van dit monumentale kerk
gedeeltemoet na zijnvoltooiingdoorlopend een inspiratie tot uitbreiding
en verbeteringder koordiensten zijn uitgegaan; en in dit opzicht heeft het
eveneens tot de bloei van de zestiende-eeuwse koorzang bijgedragen.

De zingende memoriepriesters
Voorde studie van de kerkelijkekoorzang inde Kamper parochie zijnwe,
voorwat het beginbetreft, op de statuten van de middeleeuwsememories
of broederschappen aangewezen.De genoemdeorganisaties legdenzich
toe op de verzorging van begrafenissen van de overleden "breeders en
zusters" en op het voorzien in hun zielsrust door het laten lezen van
zielmissen.Verdermaakten ze zichverdienstelijkvoordebevorderingvan
de liturgische eredienst en voor de verzachting van de armoede.
Leden van de memories waren wereldlijke geestelijken en min of meer
aanzienlijkeburgers.Geleidelijkaan zal het zogesteldzijngeweest,dat de
hele burgerijdirect of indirect onder de bemoeienisvan dememoriesviel.
Van deze Kamper broederschappen zijnde bekendstede oudstememorie
(later Schepenmemorie genoemd), de Onze-Lieve-Vrouwememorie,de
Sint-Jorienmemorie, de Heilig-Sacramentsmemorie, de Heilig-Kruis
memorie en de Sint-Cuneramemorie; naast dit zestal zijn er nog enkele
kleinere, maar die zijn in het kader van deze studie van geen betekenis.
Aanvankelijk was de zorg voor de zielsrust van overledenen meer
particulier van opzet geweest, en wel zo, dat enkele rijke families in de
plaatselijke kerken en kapellen altaren hadden gestichtwaaraan eerst de
pastoor en vervolgens, na ongeveer 1300, eigen priesters voor de eigen
doden wekelijks zielmissenmoesten lezen. Ze hadden voor die speciale
altaardiensten fondsen, vicarieen, ingesteld waaruit de daamaar ge-
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1. De Sint-Nicolaaskerk aan het Sint-Nicolaaskerkhof Daarvoor bevindt zich de
Latijnse school (1) naast het Bovenconvent (2). Rechts daarvan tussen de Boven
Nieuwstraat (3) en de Hofstraat (4) is het complex van het Soete-Naeme
Jhesushuys (5) gelegen. De omlijnde woonhuizen zijn niet geheel weergegeven
volgens de toenmalige werkelijkheid. De ajbeelding is een detail uit degravure van
Paulus Wttewael (1598).
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noemde vicarissen werden betaald. De stichters en hun nakomelingen
hadden het recht de functionarissen aan hun altaren bij de kerkelijke
overheid voor benoeming voor te dragen - dat was het collatierecht.
Vervolgens waren er nog de altaarofficies die om een of andere, nog
duistere reden minder in rang waren en waarvan de dienstdoende
altaristen op ongeveer dezelfde wijze werden benoemd en gehonoreerd
als de vicarissen en ook hetzelfde werk deden. Deze trof men in hoofdzaak
in de Onze- Lieve- Vrouwekerk en in de kloosterkapellen aan. Beide
soorten stichtingen behoorden kennelijk door de bisschop te worden
bekrachtigd; ze waren voomamelijk in de veertiende en vijftiende eeuw tot
stand gekomen.
In de loop der tijden waren de memories met hun besturen van gekozen
procuratoren of memoriemeesters erbij gekomen. Deze organisaties
wensten eveneens over altaren te beschikken. De groeiende behoefte ging
de beperkte mogelijkheden te boven, zodat de stedelijke raad in 1477
ingreep-, Van toen af mochten zowel in de Boven- als in de Buitenkerk
geen nieuwe altaren meer aan het bestaande aantal worden toegevoegd.
Wei bleef de mogelijkheid nieuwe vicarieen en officies op de aldaar
aanwezige altaren te vestigen. Deze cumulatie in het altaargebruik, die
ook al voor 1477 voorkwam, werd nadien meer toegepast. Opvallend is
ondertussen hoe weinig de memories het collatierecht hebben uitge
oefend; eigenlijk - zo ziet het er althans naar uit - deden dat alleen maar de
schepenmemorie en de Onze-Lieve-Vrouwememorie. De gilden, waar
van er liefst negentien waren, hadden zo'n recht misschien zelfs helemaal
niet. Maar de stedelijke raad had van lieverlede nogal wat collatie aan zich
getrokken. Voor zover de memories er niet over hebben beschikt, zullen ze
met bepaalde collatoren overeenkomsten hebben moeten sluiten om de
beschikbare priesters de vele diensten voor hun organisaties te laten
verrichten. En al die vicarissen en altaristen zullen zeker, verspreid over
de verschillende broederschappen, als memoriepriesters en medebroe
ders zijn opgenomen. Ook de gilden hebben voor hun eigen missen moeten
contracteren.
Het precieze aantal wereldlijke geestelijken dat in opdracht van parti
culieren of van memories en gilden in de verschillende kerken en kapellen
de bijzondere altaardiensten verzorgde, is voor het tweede kwart van de
zestiende eeuw niet te geven. Wei kan men het aan de hand van het verslag
van een kerkvisitatie uit hetjaar 1571 vrij betrouwbaar benaderen, en dan
is het getal vijftig zeker niet te hoog', Alleen al in de Bovenkerk werden
destijds wekelijks zo'n tachtig officies aan de vierentwintig altaren
verricht. Op dit punt was Kampen - nog altijd volgens het genoemde
verslag - verreweg de grootste parochie in een vergelijkbaar gebied van het
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Salland, Twente, het ambt Vollenhove en het graafschap Zutfen; alleen
Zwolle bleef niet al te veel achter. Ret is daarom merkwaardig, dat beide
steden in tegenstelling tot Deventer, Zutfen, Oldenzaal en Steenwijk geen
kapittelkerk hadden. Op den duur werden vicarieen wegens teruglopende
inkomsten wei eens samengevoegd. Ook kon het gebeuren, dat een
priester uit meerdere altaardiensten inkomsten (prebenden, beneficia)
trok. Ret was dus voor de vicarissen van belang zich tijdig door goede
relaties van de nodige revenuen te verzekeren.
De vicarissen en andere altaristen hielden zich niet rechtstreeks met de
zielszorgbezig. Dat deden wei de drie kapelaans, die bij de pastoor in de
wedeme (pastorie) waren ondergebracht; die celebreerden om beurten
met de pastoor de parochiemis aan het hoofdaltaar in de Boven- en de
Buitenkerk; die preekten en die hoorden de biecht. De eerstgenoemden
daarentegen deden hun werkvoornamelijkin opdracht van particulieren,
memoriesengilden;zij leefdenvanhunprebendenenwerdenniet zoals de
kapelaans door de pastoor uit depastoralia (opbrengsten uit pastorie
goederen) betaald.
Ret was de taak van de memoriepriesters of memorieheren om bij de
hoven aarde staande doden vigilies (dodenwaken) te bidden en te zingen.
Daarna lazen zijop het gewoonlijkgebruiktealtaar de dodenmissenen na
de begrafenis, naar de wens en de kapitaalkracht der overledenen, hetzij
alleenjaarlijks dan weimaandelijksofze\fs wekelijksde zielmissen.Deze
particuliere officies binnen het kader van een memorie zullen dan ook
uiteenlopend van afwerkingzijn geweest. Maar de algemene, jaarlijkse
dodenherdenkingvan aileoverledenbroeders enzusterswas inieder geval
een indrukwekkende plechtigheid; op twee bepaalde dagen achtereen
werd de ene dag een vigilie en de volgende dag een requiemmis
opgedragen, en dat ginggepaard met "hoechlijc" en "solemniter" zingen
van psalmen als Miserere en De profundis door memoriepriesters en
scholieren.
Ret waren de leerlingen van de stadsschool die onder leiding van hun
rector het stotTelijkoverschotvandeoverledenmemoriebroederof-zuster
van het sterfhuis "processionaliter" en "mit gewoentlijckesanghe" naar
de kerk hielpen overbrengen. Na aankomst werd de dode onder een
katafalk ("raemte") opgebaard; men bedekte de kist met het baarkleed
("pellen") van de memorie en flankeerde het geheel met kaarsen.
De lekenledenwaren verplicht voor de gestorvenen te komen bidden, de
uitvaarten bij te wonen en jaarlijks aan het algemenedodenofficieop de
door de memorie vastgestelde dagen deeI te nemen. Wie zonder geldige
reden wegbleef,werd beboet.
Niet aile statuten zijn op aile punten even duidelijk, maar op het hier
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geschetste gebruik komt het toch in grote lijnen neer.

Voor de oudste koorzang in de Bovenkerk zijn aileen de reglementen van
de Schepenmemorie", de Heilig-Sacramentsmernorie' en de Heilig
Kruisrnemorie" van belang. Ze stammen respectievelijk uit de jaren 1311,
1393 en 1416. En voor de Buitenkerk hebben we er een van de Onze
Lieve-Vrouwememorie van 13801, maar die is, zoals zal blijken, niet
helemaal betrouwbaar.
Al in 1311 is er sprake van "hoechlijc singen mitten scoelren" in de Sint
Nicolaas. In dat jaar werd de oudste Kamper memorie door "den
gheleerden gesellen van den core ende andere gueden luden" gesticht.
Onder de eerstgenoemden moeten we priesters verstaan die zich, naar het
lijkt, al in voorgaande tijd in min of meer georganiseerd verband met het
lezen van requiemmissen hadden beziggehouden en die misschien ook al
wat aan liturgische zang tijdens bijzondere kerkdiensten deden. De
dodenmis wordt in deze oude bron evenwel nauwelijks aangeroerd. Het
hiervoor genoemde zingen met scholieren slaat aileen op de vigilie die de
zangers bij de dode "des avents diewile hi boven eerden steet in sijn huys",
zongen. Daama werd de dode "mit processie der scoelren" naar de kerk
gebracht. Die dienst van dejongens van de Bovenschool werd zeer op prijs
gesteld. Vandaar, dat zij zelfs in 1366 in de memorie werden opgenomen.
Wanneer zij de school verlieten, konden zij op eigen verzoek en tegen
betaling het lidmaatschap continueren",
Het plechtig zingen van de mis gebeurde aanvankelijk aileen op zondag en
op de kerkelijke feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Maria ten Hemel
opneming en Kerstmis. De zang bij deze voomaamste handeling in de
liturgie behoorde oorspronkelijk uitsluitend tot de taak van de scholieren,
die daarvoor door de rector waren opgeleid''. Op den duur moet die
koorzangjuist op de kerkelijke hoogtijdagen in samenwerking met memo
riepriesters zijn gebeurd. Dit gebruik kan zeker al in de vijftiende eeuw zijn
ingevoerd. Misschien kwam ook tegen het einde van de genoemde eeuw de
vervanging van de door-de-weekse stille mis door een dagelijks gezongen
hoogmis, die dan tevens gemeenschappelijk uitgevoerd werd. Onder de
vicarissen-memoriepriesters moet zich destijds al hoe langer hoe scherper
een speciale groep hebben afgetekend die bij allerlei bijzondere missen ten
behoeve van de memories, de stedelijke overheid en zelfs van enkele
vermogende, individuele burgers steeds maar weer samen met scholieren
de koordienst verrichtte.
De liturgische zang had zich al eeuwen, sinds het begin van de christelijke
kerk ontwikkeld. We noemen de middeleeuwse trant van zingen het
gregoriaans naar paus Gregorius I of de Grote, wiens pontificaat vieIin de
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iaren 590 tot 604. Deze paus heeft zich ingrijpend met de kerkmuziek
beziggehouden. Het gregoriaans kenmerkt zich door eenstemmigheid en
een vrij ritme. De priester en zijn assistenten zingen bij het altaar de
gebeden, zegeningen, lezingen en begroetingen in een simpel recitatief.
Daamaast brengen de officianten met medewerking van solisten en een
koor ook meer artistieke zangen ten gehore. Hierbij gaat het niet aileen om
het duidelijk verklanken van een tekst maar ook om het vertolken van
lyrische, extatische gevoelens. Sinds de vroegste dagen van de christelijke
kerk vie len naast het half zingend reciteren der psalmen (psalmodieren)
hyrnnen te beluisteren. Dat waren liedachtige gezangen met een pakkende
melodie, bestaande uit verschillende coupletten die hetzij antifonaal
hetzij responsoriaal werden uitgevoerd. In het eerste geval wisselen twee
koren of koorgedeeiten elkaar telkens af, in het tweede een solist en een
antwoordend koor.
Het heeft eeuwen geduurd, ..voordat de mis een bepaalde vorm heeft
gekregen. In de loop der tijden kwamen vijf vaste zangen met steeds
dezelfde tekst en een kleine verscheidenheid van melodieen, het zoge
naamde ordinarium, in gebruik. Deze zangen werden genoemd naar hun
beginwoorden: het Kyrie eleison; Gloria, Credo, Sanctus en het Agnus
Dei. Daamaast werden een aantal wisselende zangen ingevoerd met elke
dag andere teksten en steeds andere rnelodieen. Dit geheel heet het
proprium en bestaat uit de Introitus, het Graduale met hetAlleluia, het
Offertorium en de Communie.
De eerste gegevens over gezongen missen in de Bovenkerk leveren de
Heilig-Sacramentsmemorie en de Heilig-Kruismemorie. Beide broeder
schappen hadden een vaste dag in de week waarop de viering van een
bijzondere mis bij het eigen altaar, voorafgaande aan de gebruikeJijke
dagelijkse mis van negen uur bij het hoogaltaar, voor hun rekening kwam,
namelijk op donderdag en vrijdag. Dat was een votiefmis, waarbij een
formulier werd gebruikt dat niet overeenkomt met de dag in het kerkelijk
jaar of de heiligenkalender, maar die betrekking heeft op een bepaald
godsdienstig mysterie. Van de gewone mis, later om negen uur, werd
aanvankelijk, zoals we hebben gezien, op normale dagen nog jiiet zoveel
werk gemaakt.
De Sacramentsmemorie had zich de verering van de geconsacreerde
hostie tot bijzondere taak gesteld. In de dertiende eeuw was voor de he Ie
kerk een Sacramentsdag op 25 mei ingesteld. Op die kerkelijke hoogtijdag
werd een gezongen mis opgedragen en een processie gehouden, waarbij
men een hostie zichtbaar in een monstrans door de stad omdroeg. Door
heel katholiek Europa waren speciale broederschappen opgericht die
wekelijks op donderdag (de dag waarop Christus met zijn discipelen in de
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Goede Week het Pascha had gehouden) een mis ter ere van het Heilig
Sacramentzongen. De Kamper Sacramentsmemorie was in 1393 gesticht
door de pastoor van de Sint-Nicolaaskerk samen met zijn kapelaans,
enkele vicarissen en de koster. Op den duur waren aIle altaargeestelijken
in de parochie lid van deze broederschap. Ook leken werden opgenomen.
De regels zijn in een notariele acte van 1401 vastgelegd, waarbij de
oorspronkelijke redactie van 1393 woord voor woord ("de verbo ad
verbum") is overgenomen. Deze bron spreekt van het lezen van de
speciale mis op donderdag door een celebrant met assistentie van twee
vicarissen om het Evangelie en het Epistel te lezen. Voor aIle memorie
heren wordt een toerbeurt bij deze taken ingesteld; en aIle priesters moeten
bij de viering aanwezig zijn en zingen. In dit verband wordt zelfs het
haIleluia genoemd. Maar van samenzang met scholieren en van orgelspel
bij de wekelijkse votiefmis wordt nog met geen woord gerept. Wei zong
men slechts - of misschien beter: op zijn minst - tweemaal in hetjaar" cum
scolaribus"; dat was tijdens de vroegmis op de octaafvan het sacrament en
vervolgens tijdens het algemeen dodenofficie op de eerste zondag na de
Sacramentsoctaaf.
De Heilig- Kruismemorie is van 1416 en stelde zich in het bijzonder de
verering van "dat gebenedijde holt des levendyge crucis Cristi, [hjeer
lijcken bewaert in een silveren vergulden cruce", ten doel. Dit religieuze
gezelschap was elke vrijdag, en vooral op Goede Vrijdag actief; en verder
op Inventio crucis (Kruisvinding: 3 mei) en Exaltatio crucis (Kruis
verheffing: 14september). Bij de vroegmis op bijzondere kerkdagen van de
memorie en wekelijks op vrijdag werd er feestelijk gezongen "mitten
clerken ende die geleerde geseIlen" - dus door de scholieren en de
vicarissen. Bij die gelegenheid werd ook het orgel bespeeld. Hier hebben
we te doen met het orgel dat pas kort na 1400 voor de Bovenkerk werd
aangeschaft. Het zal een portatief zijn geweest dat in het priesterkoor
stond en onder meer voor het intoneren (het aangeven der begintonen)
moet zijn gebruikt.
De eerste vermelding van een gezongen mis in de Kamper parochie heeft
merkwaardig genoeg betrekking op de Buitenkerk en gaat terug op 1380,
het jaar waarin de Onze- Lieve- Vrouwememorie werd opgericht. Ge
noemde memorie verzorgde elke zaterdag een gezongen votiefmis'", De
priester-celebrant werd bijgestaan door een diaken en een subdiaken; en
de memoriepriesters zongen. Dat zou toen al zijn gebeurd met assistentie
van scholieren. Maar welke scholieren waren dat? Was de schoolmeester
van de Buitenschool- als zijn school al bestond - op dat tijdstip in staat
bruikbare koorknapen van zeven tot tienjaar te leveren? Ik betwijfel het.
Bovendien is het niet aannemelijk, dat leerlingen van de Bovenschool de
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Onze-Lieve-Vrouwememorie eerder van dienst zijn geweest dan de
Sacramentsmemorie in hun eigen hoofdkerk. En bij de zingende mis werd
al op een orgel gespeeld, wat zelfs in 1393 in de Sint-Nicolaas zeker nog
niet mogelijk was. Vergeleken met de praktijk in de parochiale hoofdkerk
doet me deze ontwikkeling iets te vroegtijdig aan. Ik zal later nog met
sterkere bedenkingen op het reglement van deze memorie terugkomen.

De zeven getijden
Evenals dat elders gebeurde, zijn de memoriepriesters in Kampen zich
gaan bezighouden met het zingen van de getijden. Die behoorden
zevenmaal per dag op vaste uren - horae canonicae: de kanonieke uren,
dat wi! zeggen: officieel door de kerk bepaald - op het koor gelezen,
gebedenen op gregoriaansewijzegezongente worden.Dit officievan het
koorgebedwas al eeuwenlangeen vast gebruikin de kloostersen later ook
in de kathedralen en de kapittelkerkenwaar de kanunniken er een vaste
dagtaak aan hadden.
De getijdenbestonden behalve uit gebed en psalmgezang uit voorlezing
van korte passages uit de Bijbel, commentaren van de kerkvaders en
vrome verhalen over de heilige van de dag. Deze teksten zijn aangepast
aan de feestkalendervan het kerkelijkjaar. De getijdenbegonnenmet een
korte aanroeping van God, gevolgd door een hymne. Verschillende
psalmen werden telkens ingeleid en besloten door een antifoon, de
lezingen afgewisseld door responsorien. De getijden waren zeven in
getal!', te weten de metten, gecombineerd met de lauden, depriem, de
terts, de sext, de noon, de vesper en de completen. De geestelijkheid
werkte ze zo ongeveer tussen half vier 's morgens en half acht 's avonds
ar2. Vanaf het beginvan de christelijkekerk had men de prima, de tertia,
de sexta en de nona als vaste uren voorhet gebedbepaald; die heetten ook
weide kleine uurtjes in tegenstellingtot de drie overigeen uitgebreidere
vieringen.
De memoriepriesters hebben zich aanvankelijk slechts af en toe, en dan
ook nogmaar gedeeltelijk,met het zingenvan de getijdenbeziggehouden.
Zo zongen hier ter stede de priesters van de Sacramentsmemorie sinds
1399 demetten en de priemopdeoctaaf van het Heilig Sacrament- dit is
de laatste dag van het liturgischefeest van acht dagen na Sacramentsdag
op 25 mei. Het gebeurdein samenzangmet de scholieren.Het zingenvan
demetten endepriemzal zekerniet tot deze enedag inhetjaar beperkt zijn
gebleven;menzal ze destijdsookop de grotekerkelijkefeestdagenhebben
gezongen, ook al werd daarover niets in het broederschapsreglement
opgenomen.
De vicarissenvan de broederschap van het HeiligKruis zongenvan 1416
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2. Tekening in het "Digestum Vetus" (1454-1473). De schoolmeester met zijn
attribuut: de plak ("palmatorium" of "hortatorium''). De leerlingen zitten op
krukjes en gebruiken al schoolboeken.
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af de vesper op de vooravond van elk der drie in het vorige hoofdstuk al
genoemde hoogtijdagen van de memorie. De viering werd plechtig
uitgevoerd "mitten cappen": de priesters waren daarbij gehuld in koor
kappen - dat zij11lliturgische mantels. Vier scholieren assisteerden bij die
zang, en het orgel werd bespeeld.
In dit verband is hetjuist hoogst zonderling, dat de Buitenkerk verrast met
het oudste bericht over getijdenzingen in Kampen. En weI uit 1380! Men
krijgt onmiddellijk wantrouwen wegens de opvallende volledigheid van
het daar toegepaste koorgebed. Deze vermelding is te vinden in een al
eerder geciteerde vrije weergave van de stichtingsoorkonde van de Onze
Lieve-Vrouwememorie, Zij is opgenomen in een brief van 1520, gericht
aan Philips van Bourgondie, de toenmalige bisschop van Utrecht. De
broederschap zou al bij haar oprichting over zeven priesters hebben
beschikt "die aile daghe die soeven getijden in der selver kercke syngen
sullen". Dit lijkt weI heel erg voorlijk in vergelijking met de liturgische
activiteit in de hoofdkerk; dat die getijden elke dag en allemaal werden
gezongen, is veel te veel van het goede. Het lijkt dan ook aannemelijker,
dat deze bron de toe stand van omstreeks 1520 weergeeft. De opzet van de
brief was, een bevestiging van het oorspronkelijk recht van de memorie los
te krijgen. Bij die gelegenheid kan de verleiding groot zijn geweest om de
oude gebruiken wat aan te vullen met latere, eigenmachtig ingevoerde
gewoonten.
In 1481 gaat het er al meer op lijken, dat het zingen van de getijden in de
Bovenkerk een stuk gevorderd is. Uit datjaar is er een verhelderend legaat
bewaard gebleven van een priester van de Sacramentsmemorie, Henrick
Bije. De man was tevens rector van de Latijnse school tussen 1455 en
148313. Uit hoof de van zijn functie had hij zijn dagelijks dee I aan de zang
op het koor. Duidelijk heeft Bije zijn schenking als een stimulans bedoeld
"tot den getijden toe singen in Sinte Nicolauskercke op sekere hoech
tijden", door hem in een apart, niet bewaard gebleven codicil aange
geven'", En verder wi! hij dat de getijden worden gezongen op donderdag,
"in den Advent toe beginnen ende dat voirt te vervolgen alsoe veer dat
voirs. gelt strecket, beholt1ick offt enige hoichtijden als die kercke die
getijden doet singen". Hier blijkt ondubbelzinnig, dat ze nog niet dagelijks
werden gezongen, maar wei, wegens de algemene aanduiding, van de
metten tot en met de completen. En verder blijkt uit dit citaat, dat ook het
kerkbestuur als opdrachtgever tot deze koordienst optreedt en niet
uitsluitend een of ander memorie. In dit opzicht is 't dan ook opmerkelijk,
dat de rector zowel de provisoren van de Sint-Nicolaas als de voor
naamste procurator van zijn eigen memorie als executeurs-testamentair
aanwijst. En tevens worden de kerkmeesters in verband met het beheer
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van het geld voor de getijden genoemd. Hoogstwaarschijnlijk zijn er op dat
tijdstip zelfs al gespecialiseerde getijdenzangers en geen getijdenzingende
memoriepriesters meer, want er moet geld worden uitgekeerd aan "elc van
den Achten die die getijden singen", En verder moeten de scholieren "nae
olden gewoenten" voor hun medewerking worden bedacht.
Destijds lijken in Kampen de particuliere bijdragen echt te zijn losge
komen. En dan zijn er ook op dit punt voor de Buitenkerk twee authentieke
testamentaire schenkingen in het memorieboek van de Onze- Lieve
Vrouwememorie opgenomen, die de eerste werkelijk bruikbare gegevens
voor de getijdenzang geven. In het ene geval is er sprake van" die seven
ghetijden" die "tot ewighen daghen" op vijf opgegeven heiligedagen
moeten worden uitgevoerd. Deze schenking is van hetjaar 147515• In het
andere geval heeft men, gezien de naam van de schenker, te maken met een
wilsbeschikking uit ongeveer diezelfde tijd'", Hierin wordt de memorie
meesters opgedragen "op allen hoechtiden van onser liever vrouwen
daghe" te "doen singhen vier ghetijde als prime, tertie, sexte, none". Het
gaat hier dus om de zogenaamde kleine uurtjes. De zangers zijn in beide
gevallen priesters en vier scholieren. Op dat tijdstip is in de Buitenkerk de
administratie van het koorgebed nog geheel in handen van de memorie
meesters en de uitvoering zal ook door memoriepriesters zijn verricht. Ook
hier blijkt de ontwikkeling in de richting van het zingen op alle dagen nog
niet voltooid, en daarmee is de mededeling van 1380 geheel op losse
schroeven gesteld.

In de tweede helft van de vijftiende eeuw zijn in verschillende N ederlandse
parochies bijzondere getijdencolleges ontstaan':'. Dat kwam doordat de
memoriepriesters te veel met opdrachten werden belast. Toen het hier en
daar eenmaal gebruik werd een aantal keren per dag in de parochiekerk
getijden te zingen, moeten de memoriepriesters maar al te graag een deel
van hun aangroeiende taak hebben afgestoten. Er kwamen koren van
getijdenheren die deze speciale zang gingen beoefenen. De minder
muzikaal begaafden onder de vicarissen beperkten zich voortaan tot de
altaardiensten. Maar zij die over een goede stem beschikten, legden zich
meer beroepsmatig op de zang der getijden toe; wel bleven ze daamaast
nog andere kerkelijke diensten verrichten. Voor veel steden met enige
economische bloei moet het een zaak van prestige zijn geweest zo'n
imitatie-kapittel in hun hoofdkerk te hebben en in een prachtig priester
koor zijn dienst te laten verrichten.
Wat geeft ons de Kamper koorzang in dit opzicht te zien? Gelukkig
bewaart het gemeente-archief nog enkele zeer waardevolle kerkelijke
bronnen uit de zestiende eeuw. Daar zijn de rekeningen van de kerk-
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meesters van de Sint-Nicolaaskerk, te beginnen met hetjaar 152618, het
register van ontvangsten en uitgaven van de Heilig-Kruismernorie van
1528 tot 159819 en de rekeningenvan de getijdenmeesters over de jaren
1534 tot 15802°. Deze rekeningen, aangevuld met die van het stedelijk
bestuur21•1, verschaffenons een directe kijkop het kerkelijklevenvan die
tijd. Door stelselmatig aile bruikbare gegevens in die bronnen bijeen te
zoeken, kan men zich geleidelijkaan een enigszins samenhangend beeld
van de zingende vicarissen en scholieren opbouwen.
Bij dit archiefonderzoek is mij gebleken, dat de Sint-Nicolaaskerk in de
zestiende eeuw beschikte over twee belangrijke fondsen, beheerd door
twee administrateurs onder supervisie van twee uit en door de stedelijke
raad aangestelde kerkprovisoren. Ret ene was het algemene kerkfonds,
het andere was bestemd voor de financiering van de koorzang. Beide
fondsen waren ongeveer even groot. Soms werd wei eens in geval van
geldnood een bedrag uit de ene "budel" ten behoeve van de andere
geleend.De twee beheerders wisselden elkaar jaarlijks bij beide fondsen
als "nije" en "olde" meester af. In hun eerste functie heetten zij
kerkmeesters, in hun tweede getijdenmeesters, niet te verwarren met
getijdenheren, want dat zijnde priesters die de getijdenzingen. Tamelijk
uitgebreid verantwoordden de getijdenmeesters hun uitgaven voor de
kerkzang en de inkomsten uit huren, pachten en hypotheken. Ret fonds
werd op peil gehoudendoor eenjaarlijkse subsidie van de stedelijkeraad
en door giften en legaten van particulieren die nu ineens aan de gehele
koordienst werden vermaakt.
Ret koorvan de getijdenindeBovenkerkbestond uit acht zangers en twee
reservekrachten. In Kampen noemdemen zehoristen, afgeleidvanhorae
canonicae; ookwerd wei gesprokenvan de "fickarien" of de "pressterss
van de ghetijden", en van de "gheleerde ghesellen". Er bevond zich ook
wei een enkele leek onder deze vocalisten, zoals de zangmeester, en in
geval van ziekte of verhindering der vaste leden viel de klokkenluider
("beierman") in.
Verder behoorden er doorlopend twee ondermeesters van de beide
stadsscholen tot de horisten. De dagelijksemedewerkers van de rector
kunnenwe zeker voor het merendeel tot de geestelijkestand rekenen. De
schoolmeesters- zelfsde lekenonder hen- warenjuist uit hoofdevan hun
beroep koorzangers bij uitnemendheid; want zij onderwezen de school
jeugd in de kerkzang en de formuliergebeden; zij ook begeleidden de
scholieren naar het priesterkoor in de Bovenkerk als die aan de zang der
getijdendeelnamen.Wei vraagje je af, hoe de ondermeesters zelf elkedag
tussen de lessen op school door aile getijdenhebben kunnen meezingen.
Nu werden die getijden zeker niet elk apart met een tussenruimte van
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enkele uren gezongen; ook zuIlen ze, althans op de gewone dagen, niet zo
omvangrijk van uitvoering zijn geweest als die in de klooster- en
kapittelkerken. We moeten ons het vaste programma van de zestiende
eeuwse koordienst in de Sint-Nicolaaskerk ongeveer aldus voorsteIlen:
tegen zes uur 's morgens de metten en de lauden met de vroegmis, om half
negen de priem en de terts, de hoogmis volgde na negen uur, vrijwel daarop
aansluitend tegen tien uur de sext en de noon, en ten slotte 's middags om
half drie de vesper met de completen 21·2.Onder de horisten heeft ook een
zekere taakverdeling bij toerbeurt bestaan, zodat met de speciale positie
der schoolmeesters rekeningkonworden gehouden.De "kleine uurtjes"
namen weinig tijd in beslag en werden snel voor en na de hoogmis
afgewerkt.Meer werkmaakte men van de andere getijden,en speciaal op
de kerkelijkehoogtijdagenzal voor de metten en de vesper de voltaIlige
bezetting van acht horisten en acht koorknapen zijn opgeroepen.

De polyfone kerkzang; de "capelle van de musijck"
In de vijftiende eeuw is het rneerstemmig zingen in de noordelijke
Nederlanden in zwang gekomen.Voortaan gingmen onderscheidmaken
tussen twee zangstijlen, tussen "simpel sanck" (gregoriaans) en "mu
sijck" (meerstemmige zang). Al sinds de dertiende eeuw had zich de
koorzang in Europa meer en meer in de richting van de polyfonie
ontwikkeld. In oorsprongwas tegenover de enigszins trage gregoriaanse
onderstem (cantus firmus) een bewegelijke, hogere bovenstem (dis
cantus) geplaatst. Daarna werd een derde stem geintroduceerd, de
contratenor die zich op den duur splitste in eencontratenor bassus en een
contratenor altus. Uiteindelijkzou men die stemmen naar hun timbre of
klankkleur gaan onderscheiden als sopraan, alt, tenor en bas. De
meerstemmigheiddiende vooral om de liturgische zang op de kerkelijke
feestdagen en bij andere bijzondere gelegenhedente verlevendigenen te
verfraaien ter afwisselingvan de gregoriaanse soberheid van aIle dag.
Ret was te Parijs aan deNotre Dame-school dat deovergangvande twee
naar vierstemmigezang plaats yond. Maar weldra, in de vijftiendeeeuw
nam deze nieuwe stijl een hoge vlucht in de zuidnederlandse gewesten
Henegouwen en Artois, met als opvaIlendcentrum Kamerijk.Ret waren
juist de zuidnederlandse zangers en componisten die over west- en
midden-Europa uitzwermdenen daar als beroepsmusicipolyfonemuziek
in zwang brachten. Zo vormde 's-Hertogenbosch de schakel naar het
noorden van deNederlanden. Daar werdde laat-rniddeleeuwsewijzevan
zingen al opmerkelijkvroeg door gekwalificeerdezangers beoefend. En
zeer geleidelijk drong in de tweede helft van de vijftiende eeuw de
polyfonie in het gebied boven de rivieren door",
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Het eerste bewijs van tweestemmig zingen in Kampen heb ik tot nu toe niet
eerder aangetroffen dan in 1517. In datjaar in de maand oktober heeft de
toenmalige bisschop van Utrecht, Philips van Bourgondie, zich in verband
met zijn inhuldiging in de Overijsselse steden tot tweemaal toe enkele
dagen in Kampen opgehouden. Er is het nodige over dit bisschoppelijk
verblijfhier in de stad bekend uit de kroniek van stadssecretaris Johan van
Breda". Op zaterdag 3 oktober was de nieuwe landsvorst in de Sint
Nicolaas; bijdiegelegenheid"sangtmendemysse heerlickeninmusijck".
De volgende dag woonde hij de dienst in de Onze-Lieve-Vrouwebij, en
"dair weren de sangers van Sanct-Nicolaes gebeden; die sangen dair de
misseweder inmusijck".Deze passage is opmerkelijk;deBuitenkerklijkt
toen aileen over gregoriaans zingende memoriepriesters te hebben
beschikt, niet over zangers met een meerstemmig repertoire - kortom:
"musijckers"; vandaar dat het koor van de grootste parochiekerk voor
deze bijzondere mis werd uitgenodigd. Enkele decennien later had de
BuitenkerkzeweI. In het verslagvan het tweede bezoek, van 11 oktober,
komt uit wat toen onder de "musijck" werd verstaan: "Men spoelde opt
groot orgell ende men sanck in discant TeDeum ende dairnaDa pacem,
Domine". We hebben hier een onmiskenbaar bewijs van tweestemmig
zingen, dat vermoedelijkal langer aan de hoofdkerk is beoefend.
Het is opvallend, dat de getijdenmeestersbij de notitie van hun uitgaven
steedsonderscheidmakentussen "horisten" en"musijckers", terwijlze er
toch dezelfde of ongeveerdezelfde zangers mee bedoelden. Er moet dus
vanaf een zeker punt in het verleden een opvallende tegenstelling in
zangstijlenopdracht hebbenbestaan. Zo ongeveerindeze trant. Sommige
zangers hielden zich exclusief bezig met de eenstemmige, gregoriaanse
zangdie algemeenhetmeest passend voordedoordeweeksegetijdenende
gewone missen werd geacht. Zij zongen dag in dag uit het vaste,
traditionele repertoire. De anderen, de "musijckers", hebben zich geheel
toegelegd op bewerkte missen, op kerkelijke hymnen en motetten, die
slechts bij bijzondere gelegenhedenwerden uitgevoerd.Daarbij voerden
zijdemuzikaleprestatie op doorhun zangmet bewegelijketegenstemmen
en een versnellend ritme te verlevendigen, wat in de Kamper bronnen
"festineren" wordt genoemd. Dan kan het ook gebeuren, dat bij de
verantwoordingvanuitgavenvoorde dienstenop een endezelfdefeestdag
apart van elkaar worden genoteerd "die musijckers omme solemniter to
discanten" en" dieVIII horistenommesolemnitertsynghen">. En hierbij
wordt aileen bij de horisten het vaste aantal zangers genoemd. Maar je
kunt in 1559 ook deze post tegenkomen: "Item noch betaelt die capelle
van die musick vor die getiden'?". Alles wijst erop, dat er in de zestiende
eeuw aan de Bovenkerk toch een organisatie voor de hele koorzang is
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gekomen en dat die bekend stond onder de naam van" die capelle van de
musijck". Het totale aantal volwassen zangers kan meer dan tien hebben
bedragen. Juist bij bepaalde gelegenheden had men meer zangers dan
alleen de horisten nodig, en weI om het kerkkoor meer volume te geven bij
het ten gehore brengen van meerstemmige, kunstzinnige composities. Die
aanvullende koorzangers zullen we ook nu weer grotendeels in de kring
van de vicarissen moe ten zoeken. Heel aannemelijk lijkt het, dat onder hen
naast de organist nog andere bespelers van muziekinstrumenten als harp,
viool, trompet, fagot en fluit schuil gaan. Deze instrumentalisten worden
in de archivalia en de literaire bronnen nauwelijks genoemd, we kennen ze
weI van de zestiende-eeuwse schilderijen en prenten".
Een dergelijke "capelle van de musijck" was er niet alleen aan de
Bovenkerkmaar op den duur ook aan de Buitenkerk". Er moet tussen
beide organisaties op hoogtijdagen onderlinge samenwerking hebben
bestaan. Maar die is niet te reconstrueren uit de rekeningen van de
kerkmeesters en van de getijdenmeesters van de Bovenkerk - weI te
vermoeden. Jammer is dat van de andere kerk bronnen op dit gebied zo
goed als geheel ontbreken. Nietternin zagen we aI, dat de schoolmeester
"van buiten" actief was in het getijdenkoor van de Sint-Nicolaas. En
straks komt er nog een andere indicatie bij. Die "capelle" van de
Buitenkerkmoet zich na 1517 hebben ontwikkeld,want hoewel men er
ookdestijdsde getijdenalvelejaren had gezongenengebeden,hadmenop
genoemd tijdstipbij de meerstemmigekoorzang hulp "van hoven" nodig
gehad.
Uit waardering voor hun belangrijke bijdragen in het godsdienstig leven
tracteerde de stedelijkemagistraat vanaf 1556 de zangers en organisten
van beide kerken elk jaar met Pasen, Pinksteren, Maria-ten-Hemel
opnerningen Kerstrnis op wijn. Daartegenover waren de koorleden dan
verplicht op elk der genoemde kerkelijke feesten drie dagen achtereen
"myt musijckende anders in derMetten, Laudes, Hoochmisse, Vesperen
ende Completen te festineren ende der kercke te dienen als bisheer toe
geschiet">.
Bijgrotepolitiekegebeurtenissenzoals bijbezoekvan de landsheer ofvan
zijn officiele afgezanten, bij huwelijken overlijden van leden der keizer
lijke familie, bij militaire overwinningenen vredes, behaald en gesloten
door Karel V, liet het stadsbestuur navenant plechtige hoogmissen,
requiemmissen en Te Deums met orgelspel en zang uitvoeren.
Een onmisbare bijdrage in de koordienstvan de horisten en "musijckers"
leverden de leerlingenvan de Latijnse school. Immers het zingenmet de
vicarissen was in de loop van twee eeuwen gegroeid. Nu viel het
scholierenkooreigenlijknogheel andersdan dat vandevolwassenzangers
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in twee ongelijke delen uiteen. Je had acht scholieren die dagelijks het
gregoriaans in de kerk met de horisten beoefenden; zij deden dat tijdens de
mis en de getijden. En een veelvoud hiervan zong op de kerkelijke
feestdagen mee in de meerstemmige koorwerken; dit gebeurde in samen
werking met de "musijckers" en heette in zijn eenvoudigste vorm
discanteren; misschien werd soms ook wei afzonderlijk een kerklied ten
gehore gebracht. Het uitvoeren van het alledaagse gregoriaans kostte
verreweg de meeste tijd. Deze zang vereiste een aparte en langdurige
scholing. Het ligt dus voor de hand, dat het achttal voor deze speciale
activiteit jaar voor jaar uit het totaal der leerlingen aan de bovenschool
werd geselecteerd en ook dat het voor zijn tijdrovende dienst werd beloond
- in ieder geval vanafhet eerst controleerbare tijdstip (1534) worden deze
koorknapen elk jaar opnieuw in de rekeningen van de getijdenmeesters
genoemd. Ze staan in de regel als "junen" of"jongheren" genoteerd, ook
wel als "jonge horisten ende clercken"; op grond van hun leeftijd vielen zij
uiteen in maiores en minores.
Ten gebruike van de priesters en zangers tijdens de mis en het officie van de
getijden beschikte de Bovenkerk over de nodige boeken met teksten en
muziek, die op het koor, in de sacristie en de "librerie" werden bewaard.
Daaruit moest worden gebeden, zingend gelezen (gepsalmodieerd) en
gezongen. De zangers - per gewone dienst acht personen: vier vol
wassenen en vier koorknapen - gebruikten gezamenlijk een boek dat lag
"upten arent" (een lessenaar in de vorm van een arend met uitgespreide
vleugels). Wegens het gemeenschappelijk gebruik was het formaat, de
tekst en het notenschrift aangepast.
Blijkens een inventaris van 156529 waren voor handen: vier missalen, vier
antifonaria (met zangen voor het koorgebed, aangepast aan de feest
kalender van het kerkelijkjaar), vier lectionalen (met leesstukken uit de
bijbel en de kerkvaders), driepsalteria, een boek met heiligenlevens, drie
boeken met motetten, een magnificatboek (met lofzangen) en "een boeck
daer men op karsnacht ende met die passie uuth singet".

De getijdenmeesters betaalden de horisten ter beloning voor de dagelijkse
getijden presentiegeld. Het werd uitgekeerd in vier termijnen per jaar. Bij
goede opkomst kon een getijdenzanger jaarlijks ongeveer twintig heren
ponden opstrijken. Daarbij moet dan nog een bedrag van drieenhalf
herenpond, betaald door de Heilig-Kruismemorie voor alle liturgische
zang op de vrijdagen en haar speciale feestdagen, worden gevoegd. Buiten
beschouwing blijven de onbekende presentiegelden van andere memories
VOOrhet koorgebed en het inkomen uit vicarieen of dat uit lesgeven aan de
Latijnse school; en verder allerlei accidentalia, dat wil zeggen: gelegen-
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heidsgiften in geld, brood, kaarsen en wijn. Het is onmogelijk de totale
verdiensten van een middeleeuws kerkelijk functionaris te geven; die
bestonden uit een samenraapsel van ongelijksoortige beloningen die men
maar voor een deel kan achterhalen.
Het koor van de horisten, bij uitbreiding van de "capelle van de musijck",
is een zakelijk opgezette broederschap ten dienste van de liturgie geweest.
Als "vorstanders" traden, zoals we hebben gezien, de kerkmeesters van
de Sint-Nicolaas onder toezicht van de provisoren op. De organisatie zal
zijn vastgelegd in statuten. Dit blijkt uit twee, voor deze studie weI wat late
maar toch bruikbare posten in de rekeningen van de getijdenmeesters: in
1559 wordt meegedeeld, dat de stadssecretaris een "reformatie der
horisten" heeft geschreverr'", en in 1561, dat deze ambtenaar "der
horisten statuta int reyn gescreven ende geautentiseert hefft"!'. Het eerste
gegeven vermeldt tevens, dat de zangers medezeggenschap hadden, want
ze hebben destijds in hun nieuwe reglement "bewillicht". Overigens
werden ze al in 1526 bij de enigszirrs ongewone benoeming van de
beierman (klokkenluider) tot lid van het getijdenkoor tevoren door de
kerkmeesters geraadpleegd"; We kunnen aIleen maar betreuren, dat er
geen exemplaar van een reglement bewaard is gebleven. Vooral wordt dit
gemis gevoeld in verband met vier opvallende functionarissen bij dit
interessante gezelschap, te weten de deken, de zangmeester(cantor), de
primissarius en de basconter. Het ontbrekende kan aIleen elders,
gekoppeld aan kleine archiefsprokkelingen, enigszins worden gecompen
seerd.
De deken zal evenals zijn coIlega' s elders de organisatorische leiding over
de koordienst in handen hebben gehad en de discipline in het koor hebben
gehandhaafd. We kunnen aannemen, dat hij de zanglust moest stimuleren
en de opkomst(presentie) van de koorleden bijhouden. Ook zal hij zangers
verlof tot afwezigheid hebben mogen geven". Blijkens de financiele
verantwoording van de memoriemeesters van het Heilig Kruis werden
hem de presentiegelden van de horisten in termijnen uitgekeerd. Met die
bevoegdheid zien we in de jaren dertig en veertig achtereenvolgens Geert
Petersz, Lubbert van Hardenberch, Dubbelt van Urck en Berend Otsen
optreden. Het dekanaat werd bij toerbeurt door de oudste getijdenzangers
voor twee jaar waargenomen. De deken ontving, zo te zien, voor zijn taak
geen extra beloning.
De zangmeester had de artistieke leiding zowel bij de horisten als bij de
"musijckers". Hij bepaalde wat door elk der koorleden moest worden
gezongen. Daamaast had hij de afwerking van het zangonderwijs aan de
scholieren, waarvoor een docent van de Latijnse school als succantor de
basis had gelegd, En hoewel hij niet tot de geestelijke stand behoorde, was
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zijn taak hier met het opperkosterschap aan de Bovenkerk gecombineerd,
een ambt dat doorgaans aan een geestelijke was toevertrouwd.
De functie van primissarius is niet helemaal te reconstrueren; ook elders is
er nog weinig over bekend. Het enige, wat vaststaat, is dat de priester
vanouds 's zondags in de hoofdkerk de stille vroegmis Ias'"; dit gebeurde
zo'n twee a drie uur voor de plechtig gezongen hoogmis, waarbij de pastoor
of een kapelaan als hoofdcelebrant optrad. Juist wegens zijn onder
scheiden positie in de getijdenmeestersrekeningen blijft de primissarius de
aandacht trekken;jaarIijks staat hij genoteerd voor een apart inkomen van
9 herenponden uit een erfin Drontcrr", Nu is dat nog maar een kleinigheid
naast de 40 goudguldens per jaar die hij voor zijn zondagse ochtenddienst
uitbetaald kreeg, wat we uit een andere bron weten".
Dit tweede, in verhouding tot de te verrichten handeling zeker niet karige
honorarium wijst erop, dat hij een plaats van enig gewichtte midden van de
andere leden van de "Capelle" inn am, al ontgaat ons nog de rang en de
verdere inhoud van zijn bijzondere taak. In de bestudeerde jaren trof ik
achtereenvolgens Lubbert van Hardenberch en Jasper Henricksz als
primissarius aan.
Het ziet emaar uit, dat de functie van primissarius lange tijd met die van
basconter verbonden is geweest. Die combinatie heeft, naar we gerust
mogen aannemen, louter op toeval berust. De basconter was het kooriid
met de zware, diepe bass tern. Deze is de enige stem van de volwassen
zangers die ik werkelijk aangeduid heb gevonden. De basconter moet dus
een belangrijke partij in de polyfone koorwerken hebben meegezongen.
Ais men in Kampen niet over zo'n zanger beschikte, dan haalde men hem
zelfs van buiten. Lubbert van Hardenberch en zijn opvolger Jasper
Henricks zijn beiden zowel primissarius als basconter geweest, de laatste
zelfs van 1549 tot 1576. Uit een gegeven van 1576 blijkt, dat hij in die
hoedanigheid beschikte over de samengevoegde vicarieen van het Heilig
Kruis en van de Maagd Maria, waarvan zich de kapel in de kooromgang
van de Sint-Nicolaaskerk bevond". Zo hebben ook aile andere priester
zangers hun basisinkomen uit een of meerdere vicarieen en aItaarofficies
getrokken.

In de zestiende eeuw werd over het algemeen nogal eens geklaagd over _
absenteisme en oneerbiedig gedrag van koorzangers in de kapittel- en
parochiekerken. Het wegblijven uit de diensten kon voor een belangrijk
deel worden geweten aan het telkens tot overladens toe oplopen van de al
uren durende zangtaak als na de getijden en missen er ook nog eens een
dOdenwake, een uitvaart of een a twee requiemmissen bijkwamen.
Daardoor kon het gebeuren, dat de heren hun plichten met afnemende
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toewijding vervulden; dan werd er tijdens de dienst oneerbiedig gepraat,
gelachen, het zang- en bidwerk afgeraffeld, en glipte er nu en dan een uit
het koor weg. Vandaar dat de dekens strenge controle op de zangers
moesten uitoefenen: ter vergelding konden zij de betrapten op hun
presentiegeld laten korten. Die ingeslopen achteloosheid mag men onder
meer aan de kritiek van de zijde van het vroegste protestantisme
toeschrijven, vooral naarmate de aangegeven eeuw vorderde".
In Kampen valt vrij vroeg een symptoom van verminderde inzet aan te
wijzen. De invloedrijke Heilig-Kruismemorie heeft zich namelijk eind
1537 ten aanzien van diensten, voor haar verricht, nogal aan de mentali
teit van de "priesters dye dye getijden singen" geergerd, Dat liep uit op een
"differentie ende twist" met de kerk- en getijdenmeesters Gert Glauwe en
Gert Kreynck. Op 2 januari 1538 traden de memoriemeesters en het
kerkbestuur in onderhandeling39•
Namens de memorie werd toen de klacht geuit, dat de koorzangers zich bij
de begrafenisdiensten der armen minder ijverig betoonden dan bij de
uitvaarten der rijken. Immers in het eerste geval waren ze verplicht "om
Gods wille" hun medewerking te verlenen en in het tweede konden ze
rekenen op presentiegeld. De memoriemeesters eisten, dat ze in beide
gevallen "aile te gelijck" aanwezig zouden zijn. Tevens stond men erop,
dat de zangers tijdens de eigen vroegmis op vrijdag met de nodige ernst hun
dienst zouden verrichten. Daarom stelden de memoriemeesters voor,
"aile dye horisten dye in sacerdotio waeren bij beurten van den oltsten
tottenjongesten" het Evangelie en het Epistel te laten zingen. Tot dan toe
was dat de taak van de drie oudste horisten geweest. Kennelijk was het de
bedoeling om door een ruimer rouleerstelsel de zangers te activeren en
allen gelijkelijk in de honorering te laten delen.
Het zingen van Evangelie en Epistel yond tijdens deze votiefmis plaats,
voordat het gouden kruis - de kostbare reliekhouder met daarin een
partikel van het" echte" kruis van Christus - naar het koor werd gedragen.
Dan mocht men niet weg, maar moest men" solemniter" blijven, totdat het
kruis weer naar de tresoorkamer ("troeskamer") werd teruggebracht.
De provisoren en kerkmeesters zagen liever de oude toestand gehand
haafd. Doch de Kruismeesters dreigden met staking van hun financiering
van de diensten op vrijdag - in dat geval zouden de lonen van de organist,
de klokkeluider en de koster maar ook de kosten van de getijden uit de
kerkelijke fondsen moeten worden betaald. De Kruismemorie kon in deze
kwestie vrijwat eisen stellen, omdat zij met de Sacramentsmemorie de
rijkste broederschap aan de Bovenkerk was. De provisoren en de
kerkmeesters gaven dan ook toe. Er werd overeengekomen, dat de
horisten die bij aanmerking op hun gedrag "wrevelick" reageerden en die
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zich na een of twee vermaningen niet in houding verbeterden, door de
kerkmeesters uit de getijden zouden worden gezet of anders dat de
memoriemeesters zelf de onhandelbaren door gewilliger person en, al
thans op vrijdag, zouden mogen vervangen.
Voor ons, mens en uit de twintigste eeuw, is het niet helemaal duidelijk
waarom kerkbestuur en memoriemeesters over deze zaak zo'n ruzie met
elkaar moesten maken. Ons komt het hele conflict wat opgeblazen voor.
Maar waarschijnlijk staan niet aile ergernissen tussen beide partijen in de
overeenkomst opgenomen. De horisten zullen, wellicht over een lange
periode, meer aanstoot hebben gegeven. De Kruismemorie was duidelijk
feller in haar reactie dan het kerkbestuur. Er kan natuurlijk ook een
element van prestige hebben meegespeeld en wei zodanig, dat de kerk
meesters eigenlijk geen al te grote inmenging met betrekking tot de getijden
wilden toestaan.
Ook dient erop gelet te worden, dat de deken van de "capelle" in het hele
stuk niet voorkomt. De afspraak kwam tot stand over de hoofden van de
horisten heen. Blijkbaar waren de zangers door de aanstoot die ze hadden
gegeven, tijdelijk hun recht van medespreken kwijt.
De nalatigheid en de korzeligheid der Kamper koorzangers zullen voor
alles als vermoeidheidsverschijnselen moeten worden gezien. In voor
gaande jaren was het nodige gedaan om het peil van de Iiturgische zang op
te voeren. Particulieren hadden legaten geschonken om bepaalde ere
diensten in stand te houden en uit te brei den. Daarnaast moet toch in
Kampen de Hervorming haar verslappende invloed hebben uitgeoefend:
Lutheranisme en Wederdoperij hadden zich hier be ide in voorgaande
jaren doen gelden. Maar op dit aspect kom ik later terug.

Rector, ondermeesters en zangmeester; inkomens en schoolgrootte
Tijdens de bloei van de liturgische koorzang in de Kamper parochie stond
aan het hoofd van de Latijnse school een verdienstelijk man. Deze rector
heette Johan Evertsz. In 1526 komt hij de eerste keer in de kerkelijke
rekeningen voor; hij is dan nog ondermeester aan de school van de
Bovenkerk'". Zijn geboortejaar vieI hoogstwaarschijnlijk na 1500. In
1532 krijgt hij het rectoraat, dat hij tot aan zijn dood in 1554 heeft
vervuld.
Johan Evertsz was de zoon van Evertlorijsz, alias Schumer. Zijn moeder
is niet anders dan onder haar voornaam Barbara bekend. Sinds 1528
woonde meester 1an met zijn ouders in de Boven- N ieuwstraat op een niet
al te grote afstand van school en kerk". Voordien schijnt het gezin in de
stadswijk de Hagen te hebben gewoond. De vader wordt daar onder de
hoofdlieden genoemd. Uit enkele posten in de stadsrekeningen van 1522
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tot 1524 kan men afleiden dat hij aan houthandel, scheepsbouw en
wapenhandel deed. Later valt Schumer niet meer als zakenman op.
Misschien had hij al vrij vroeg zijn schaapjes op het droge. In ieder geval
krijg je wei de indruk, dat de Schumers later ook redelijk gegoed waren.
Moeder Barbara is in 1534 overleden; vader Evert Jorijsz deelde het huis
met zijn zoon tot zijn dood in 1548.
Over de familienaam Schumer nog even de volgende opmerking: de zoon
schijnt het denigrerend predikaat, dat landloper, ja zelfs straatrover
betekent, niet te hebben kunnen waarderen. Hoewel hij overigens zo goed
als altijd Johan Evertsz wordt genoemd, heb ik hem slechts eenmaal ais
"M. Johan Schumer, scoelrneister" aangetrofferr". De rector vulde
omstreeks 1540 zijn eigen patronymicum met Van Lymberich aan. Het
kan zijn, dat hij, een generatie verder teruggaande, een naam die zijn
grootvader had gedragen, weer opnam. Voor die veronderstelling pleit het
volgende: in 1508 wordt in Brunnepe door een zekere Yoerien van
Limberch een huis bij het Sint-Jorienkerkhof gekochr". Het Iijkt erop, dat
we hier met de vader van Evert Jorijsz te doen hebben, terwiji de
toegevoegde naam, die waarschijnlijk op herkomst uit het Limburgse
Limbrigt kan wijzen, de hypothese verder ondersteunt.
Die wijziging van familienaam kan ook op een zuiver praktische grond
hebben berust; er waren nog andere Kamper tijdgenoten die de naam
Schumer droegen", Mij is niet bekend of ze verwanten van Johan Evertsz
waren. De rector kan dus zo gehandeld hebben om verwarring met
eventuele verre familieleden of toevallige naamgenoten te voorkomen.
Rector Johan Evertsz zal zoals de meeste van zijn collega's in den lande
aan een universiteit de graad van magister artium hebben behaald".Waar
dat heeft plaats gevonden, is mij niet bekend. In ieder geval komt hij niet
voor in de matrikeis van de universiteiten van Leuven en Keulen;
misschien gaat zijn naam schuil in die van Heidelberg, Parijs of Or
leans.
Een rector uit die tijd had elke dag, het hele jaar door, een dubbele dagtaak
in school en kerk. Trouwens in de aanstellingen van het schoolpersoneel
hier staat ook niets dat wijst op het bestaan van een vakantie hoe klein ook.
De kerkelijke feestdagen en heiligedagen boden de pedagogen geen rust.
Johan Evertsz was tevens priester en in dat kerkelijk ambt beschikte hij
over het rijkste beneficium van de parochie, namelijk dat van het Sint
Simon- en Judasaltaar, waarvan de Raad het collatierecht had. Vandaar
dat hij een vooraanstaand lid was van de Sacramentsmemorie. de
broederschap van de Kamper geestelijkheid die ook gewone leden opnam.
Ret ziet ernaar uit, dat de Raad de genoemde vicarie steeds voor de rector
van de Sint-Nicolaasschool heeft gereserveerd. Daardoor nam de schooI-
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leider in feite de eerste plaats in onder de vijftig tot zestig beneficianten in
de parochie, onmiddellijk gevolgd door de vicaris van het Heilig
Kruisaltaar in de kooromgang, die, zoals we hebben gezien, tevens
primissarius in de Bovenkerk was". Met de Heilig-Kruismemorie was
Johan Evertsz eveneens nauw verbonden; zo las hij om beurten met de
vicaris van de organisatie vijf a zes missenper week". Men komtdan ook
steeds de naam van de rector in de rekeningenvan de memorie tegen.
Verder was er ten behoeve van de particuliere zielerust van een zekere
mr. Andries Wisselman nog elke donderdag een orgelmis, te lezen v66r
het altaar vanhet Heilig Sacrament, dat gelegenwas v66rhet priesterkoor
in de Bovenkerk.De fundator had daartoe de kerk een som van honderd
goudguldensgelegateerd,welk bedrag als een hypotheek op het huis van
Evert Jorijsz was uitgezet. De vader betaalde de kerkjaarlijks een rente
van vijf goudguldens; en die streek de zoon weer voor zijn wekelijkse
altaardienst Op48. -
Vanouds waren de "overmeisters" van de Kamper stadsschool naast
"rector van der schoelen" nog "rector vant choer". De tweede functie
heeft vanzelfsprekend aileen betrekking gehad op het aandeel van de
scholieren in de kerkzang, althans in de zestiende eeuw. Onmogeiijk is
meer na te gaan of een rector in de voorliggendetijden ooit als een soort
koorleider van de zingende memorieheren of later van de horisten heeft
dienst gedaan. Maar men zou zich dat heel goed kunnen voorstellen; er
zullen in vroeger eeuwen heus wei rectoren zijn geweest die daarvoor de
tijd en de bekwaamheid hebben gehad.
Johan Evertsz heeftals ondermeester behoord tot het koorvan de horisten
en "musijckers" tothij in 1532 het rectoraat vanPeter Spaerleer ovemam.
Nadienzonghijnogweielkjaar meemetdeDonkere Metten (Tenebrae)
de nachtgetijden van de woensdag, donderdag en vrijdag in de Goede
Week v66r Pasen, bij welke vieringen op symbolische wijze met het
geleidelijkdoyen van het licht van waskaarsen het lijden en sterven van
Christus werd herdacht. Ook was hij van de partij bij het zogenaamde
"Martinus singhen". De betekenis van deze plechtigheid is onduidelijk;
maar mogelijkhad zij iets met folkloristischegebruikenop 11 november,
de naamdag van Sint-Maarten, te maken.Dat Johan Evertsz bijbepaalde
gelegenhedenbleef deelnemen aan kooractiviteiten, kenmerkt zijn grote
liefde voor de liturgische zang.
Wat evenwel tot zijn gewone dagelijkse taak behoorde, was de gang
's morgens met enkele scholieren-koorknapen naar de hoogmis en na
1539 's middags naar de vesper. Maar het zangonderricht zelf was door
zijnvoorgangersalgrotendeelsuit handengegeven.Dat was toevertrouwd
aan de zangmeestervande Sint-Nicolaaskerk en aan deondermeestervan
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de Bovenschool. Verder rustte op de rector de droeve plicht van het
begeleiden van de doden met een groepje scholieren van het sterfhuis naar
de kerk. Hierbij kunnen we voegen het zingen van bepaalde requiem
missen. Ook de kerkelijke hoogtijdagen en de vele processies legden de
schoolleider een bijzondere taak op.
Ondanks al deze plichten heeft Johan Evertsz nog de tijd kunnen vinden
voor het schrijven en uitgeven van een Latijnse grammatica. We mogen
derhalve gerust aannemen, dat hij die ene klassieke taal goed beheerste;
misschien was hij in zijn tijd weI de meest onderlegde latinist in Kampen.
Mij intrigeert de vraag ofhij het niet is geweest die na de stadhuisbrand van
1543 de Latijnse versregels voor de schouw van Colijn de Nole in de
Schepenzaal he eft gemaakt. Het was in die tijd immers de gewoonte om de
vervaardiging van zulke teksten aan een rector van de Latijnse school op te
dragen. Maar daarover wordt nergens uitsluitsel gegeven. WeI staat in de
stedelijke rekeningen van 1549 vermeld, dat de stadsschilder Ernst Maler
de hexameter en het distichon op de schouw heeft aangebracht.

De dagelijkse medewerkers van de rector aan de Bovenschool waren
Herman Haecke ('33-'37), Melchior Pilgrimsz (,37-'42), Engbert van
den Barge (,41-'51), meester Derek (,42-' 43)7, Herman van Collen (' 44-
,46), Geert J acobsz Spaerleer (vanaf' 50), Frederick Arentsz (vanaf' 51 )
en Johannes "schoelmeister", alias "jonge Jan" (vanaf '52)49. Uit de
toegevoegde jaartallen kan men zien, dat de rector aan de Bovenschool
sinds 1541 vrijwel doorlopend door twee schoolmeesters werd geas
sisteerd, en sinds '52 zelfs door drie. Aan de Buitenschool dienden in
diezelfde tijd Geert Petersz (tot '38), Henrick Albertsz (,38-'40), Jan
Petersz (' 40-' 43) en Henrick Petersz (vanaf" 43). Opmerkelijk zijn de drie
meesters met hetzelfde patronymicum. Men zou geneigd zijn ze voor drie
broers te houden, hoewel Geert en Henrick weI ver in tijd uiteen
liggen.
De leerkrachten aan de Bovenschool waren doorgaans geestelijken, die
vermoedelijk aan een of andere universiteit de graad van magister artium
hadden behaald en daaraan hun lesbevoegdheid ontleenden'". Die van de
Buitenschool waren, misschien op een enkele uitzondering na, leken. Hoe
dan ook, priester ofleek, van beide scholen zong men mee in het koor van
de horisten aan de Bovenkerk.
Aan de Buitenschool was Jan Petersz een buitenbeentje: hij oefende
tevens het ambacht van boekbinder en boekdrukker uit en had een
boekwinkel. Groot zal zijn bedrijf niet zijn geweest, anders was hij zeker
niet in het onderwijs gestapt. Niettemin verlatiniseerde hij met een zekere
beroepstrots op de titelpagina's van twee door hem gedrukte en bewaard
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gebleven werkjes zijn naam tot Johannes Petrejus en noemde zich
"typographus ac ludimagister ad D[ivam] Virginem"51. Die combinatie
van beroepen moet dit voordeel hebben meegebracht, dat hij de leverantie
van papier en boeken aan de school kreeg. Hij was dus dicht bij de Onze
Lieve-Vrouwekerk gevestigd. Voor de volledigheid dient vermeld, dat hij
als enige in het genoemde rijtje van schoolmeesters aan de Buitenschool
niet met de horisten in de Bovenkerk meezong.
De benoeming van het onderwijzend personeel, zowel van "boven" als
van "buiten", geschiedde door de provisoren en kerkmeesters van de Sint
Nicolaaskerk, maar "bi consente des Eersaemen Raedes". Aan deze
benoemingsprocedure kunnen we zien, dat de school in oorsprong een
parochieschool is geweest en dat de docenten geheel in dienst van de kerk
hebben gestaan. De overgang in rechtspositie van parochieschool in
stadsschool was in het tweede kwart van de zestiende eeuw al zo goed als
geheel voltrokken; wei noteerden de kerkmeesters de rector en de
ondermeesters nog steeds bij de "officianten" van de kerk, toch stonden ze
intussen vanaf 1442 ook in het "Olde officiatorium" onder de stedelijke
ambtsdragers ingedeeld. Gerekend naar haar diensten in de kerk zou men
de Latijnse school nog wei een parochieschool kunnen noemen, maar voor
het overige droeg ze de wezenlijke kenmerken van een stadsschool, want
de Raad had het laatste woord in schoolzaken, hij onderhield het gebouw
en betaalde een belangrijk deel in de salarissen - en dat misschien al wei
gedurende meer dan een eeuw.
De inkom ens van de schoolmeesters vormen evenals die van aile
functionarissen in dienst van beide kerken in de Kamper parochie een
ingewikkeld geheel. De beloning voor de hoofdtaak was totaal ontoe
reikend, zodat allerlei nevenwerkzaarnheden werden verricht om tot een
redelijk jaarloon te komen. In de opbouw der inkomens van de school
meesters kan men vier onderdelen onderscheiden: 1°hetjaargeld(pensie),
betaald door de kerkmeesters en door de stad; 2° het schoolgeld(vervalj.
jaarlijks door de ouders per leerlingbijgedragen;3° de inkomstenuit een
beneficium, waarbij dan nog de presentiegelden voor het zingen van de
getijden en andere koordiensten gevoegd kunnen worden; en 4° de
gelegenheidsgiften(accidentalia) in geld, brood, kaarsen of wijn.
Het is mogelijk het jaarinkomen van de leerkrachten bij benadering te
bepalen. Er zijnwat loongegevensuit een viertal, voorde helftgedateerde
jaren (1554/'5 5) over 52.Die zijnniet altijdevenbruikbaar, maar bepaalde
posten kunnenmet elkaarwordengecombineerd,omdat dejaren in tijden
geldwaardeniet al te ver uiteenliggen.Op een enkelpunt kon ik aanvullen
met cijfers uit andere rekeningen.Op die manier ontstond een aanvaard
baar beeld.
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Ter vergelijking ga ik uit van het jaatinkornen van een metselaar of een
timmerman uit diezelfde tijd met het dagloon van zes stuivers bij een
jaarlijks aantal werkdagen van 258 - dus na aftrek van in totaal107 zon-,
feest- en heiligedagen zoals die toen in het bisdom Utrecht werden
gevierd". Aanhoudend op een koers van 28 stuivers in 66n goudgulden
kom ik dan op 55 goudguldens. Hetjaarinkomen van de rector bedroeg
globaal131, dat van-de ondermeester-boven (de conrector) 77 en dat van
de ondermeester-buiten 30 goudguldens". Hierbij komen dan nog de
zogenaamde accidentalia die onmogelijk in geld zijn uit te drukken. De
lonen van de beide laatstgenoemden kunnen waarschijnlijk nog iets hoger
hebben gelegen door een beneficie of een ander bijbaantje, maar dat hing
van de omstandigheden en van de desbetreffende persoon zelf af. Bij de
vergelijking met de bouwvakkers moet weI worden bedacht, dat de
schoolmeesters zo goed als het hele jaar doorwerkten.
Bij dit onderzoek rees vanzelf de vraag of het totale aantal scholieren valt
af te leiden. Dit moet gebeuren met behulp van het geinde schoolgeld.
Voor de Bovenschool is daarvoor een betrouwbaar getal bewaard
gebleven, vermoedelijk van 1564/'65. De totalejaarsom bedroeg toen 17
goudguldens en het opgegeven bedrag per leerling vier stuivers", Daar
mee kom ik op een schoolbezetting van 119 jongens. N aast die ene post
van het schoolgeld hebben we eigenlijk nog meer aan de jaarlijks
terugkerende tractatie aan de leerlingen van de Sint-Nicolaasschool op
hetjaargetijde van een rijke dame Weyme van der Straten, vastgelegd in
een wilsbeschikking van 1550. Bij die herdenking werd van de oudste
scholieren verwacht, dat ze een Miserere en een De profundis zouden
zingen; de jongste moesten drie Pater nosters en drie Ave Maria's op
zeggen. Elke leerling werd daarvoor beloond met een tarwebroodje, een
wegge". Ditjaarlijkse onthaal is in de kerkmeestersrekeningen tot 1570
met opgave van hetaantal gebakken broodjes verantwoord. In de laatste
drie jaar van Johan Evertsz' rectoraat bedroeg volgens deze opgave de
schoolbevolking ongeveer 130 leerlingen. Dat was voor een stedelijke ge
meenschap van zo'n 6000 zielen zeker een bescheiden aantal. Niettemin
was in de genoemde jaren de verhouding van drie avier leerkrachten op het
totaal der leerlingen buitengewoon gunstig; en dit terwijl elders aan grote
scholen docenten soms voor klassen van honderd of meer jongens
stonden". Deze situatie zal ongetwijfeld de kwaliteit van het Kamper
onderwijs ten goede zijn gekomen; de rector moet ook geen moeite hebben
ondervonden bij het naar hier halen van goede schoolmeesters. We
kunnen de Bovenschool ten tijde van Johan Evertsz dan toch niet kwijnend
noemen.
Ais we daarentegen verder gaan met de Buitenschool, staan we met
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betrekking tot het schoolgeld voor een raadsel. De vier stuivers voor de
Bovenschool werden in 1554 al weI te gering geacht maar nochtans
gehandhaafd, "want daer voele arme kynderen synt". Echter bij de Onze
Lieve- Vrouwe hief men een onbegrijpelijk hoog schoolgeld van 14 stuivers
per half jaar, wat neerkomt op een goudgulden per jaar. Je zou eigenlijk
verwachten, dat het onderwijs aan de onderbouw goedkoper was dan dat
van de bovenbouw - dat die onderbouw juist een democratischer karakter
zou hebben, omdat vele kinderen aileen met de meest elementaire kennis
voor het leven genoegen moesten nemen. Aan de hand van het schoolgeld
komje daarniet verderdan minimaal tien leerlingen in 1554 en vijftien een
jaar later". In aanmerking moet genomen worden, dat in het eerste jaar er
vee I ziekte en sterfte in de stad is geweest. Dit raadselachtige elite
schooltje kon dus niet helemaal voldoen in de aanvoer van nieuwe
leerlingen voor de Bovenschool.
Vanzelf rijst de vraag, of er misschien andere, van die zogenaamde
schrijfschooltjes hebben bestaan, waar de jeugd in de landstaal leerde
spellen, lezen en schrijven met wat rekenen. Vanouds had de stedelijke
overheid weI voorgeschreven, dat de he Ie schoolgaande jongelingschap
aileen maar naar de tweeledige stadsschool mocht; dit kan men lezen in de
redactie van dit voorschrift uit 1473: " ... soe en sal niemant sijne kynderen,
dat knechtkens sijn, ter schole setten dan in Sanct Nicolaus ende tot Onser
Vrouwen scholen"!". Duidelijk spreekt hier de nauwe band tussen kerk en
school. In de zestiende eeuw was dit alleenrecht voor de Buitenschool niet
meer te handhaven, niet zozeer omdat het aantal leerlingen daar sinds
1387 maximaal op 32 was gesteld'", maar in het bijzonder wegens het
gevraagde schoolgeld. Geen wonder, dat de school onderbezet was.
Uit een ongedateerde en niet ondertekende brief aan de magistraat,
vermoedelijk uit 1555/'56, komt een ander beeld van het toenmaJige
basisonderwijs naar vorerr". De briefis - als het veronderstelde jaar juist is
- van de hand van de opvolger van Johan Evertsz, Henrick Vockinck.
Daarin worden vijf personen genoemd die, verspreid over de twee
stadsdelen, eenmansschooltjes houden. Het zijn drie geestelijken en twee
leken. N atuurlijk waren die geestelijken vicarissen die het onderwijs voor
een welkome aanvulling op hun beneficium en presentiegelden gebruikten.
Zo houdt heer Engbert "boven op de Olde Strate" school, en "buiten" zijn
heer Gheert en heer Derek Merrijckssoen gevestigd, van wie de laatste
tevens basconter in de Onze-Lieve-Vrouwe is. De twee andere school
houders heten Comelis Maker en Willem van WOU62• Nu had men
blijkbaar voor het geven van onderwijs aan jongens wegens de geldende
norm een vergunning van hogerhand nodig. Uit de brief zou je kunnen
opmaken, dat deze schoolmeesters die niet allemaal hebben aangevraagd
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of laten verlengen. En als aan de oude regel niet de hand wordt gehouden,
dan kan er een wilde groei in het elementaire onderwijs voor jongens
ontstaan.
De stedelijke raad en de kerkprovisoren hebben dan ook de rector
opgedragen zich van de toe stand op de hoogte te stellen en vervolgens
advies uit te brengen. Hij heeft bij de schoolhouders een verontrustende
concurrentiezucht waargenomen: zij trachten elkaar te overtroeven in
toegevendheid ten opzichte van de leerlingen om zich zodoende van de
grootste toe loop te verzekeren, wat tot een zekere losbandigheid onder de
pupillen heeft geleid. De rector aarzelt niet op dit punt in detail te treden:
" ...groeter ontoegt ende boesheyt van kynderen heb yck mijn dage nog niet
ghehoert nog gheseen als yck dagelijcks verwercke an meyster Engberts
kynderen". Uit dit laatste kan men afleiden, dat oud-pupillen van de
school in de Oudestraat de Sint-Nicolaasschool bezochten. Gezien de
vaak onhandelbare lagere-schooljeugd adviseert de rector in eerste
instantie uit de gegeven vijf een of twee bekwame schoolmeesters te
selecteren en die elk een vergunningte verlenen; maar het beste lijkt het
hem, dat er van overheidswege"om profijtende salicheyt der kynderen",
een enkele "duytsche" school voor jongens wordt opgerichtmet twee of
meer docentendaaraan verbonden,"want voelheytder schoelenys seeker
oersake der verderfnysseder kynder". En bij de tweedemogelijkheidzal
hij zeker aan uitbreidingvan de Buitenschoolhebben gedacht.
Welke uitwerkingdit advies nu precies heeft gehad, is mij niet volledig
bekend.Wei is 'topvallend, datiktotdriemaal toe, in 1557,1560 en 1564,
in de stedelijke rekeningenArent Frericksen plotseling als "overschoel
meyster" van de Onze-Lieve-Vrouweschoolvermeld yond. Hij zal toen
op zijnminsteen schoolmeesteronder zichhebbengehadenhetmaximaal
toegestane aantal schoolbezoekers zal boven de 32 zijn komen te liggen.
Met deze kennelijkeuitbreidingvan de Buitenschoolmoe!, lijktme, ook
het schoolgeldzijnverlaagd.Het bezoek aan de Bovenschoolvertoont na
dedoodvan Johan Evertsz een snellevooruitgangerrsteeg onder dehoede
van drie tot vier docenten de bezettingvan 136 leerlingenin 1555 tot 180
in '58, om daama geleidelijkte dalen tot een dieptepunt van 90 in '6861.
Ongetwijfeldheeft een epidemiemet gepaardgaande armoede in dejaren
'53 en '54 een nadelige uitwerking op het schoolbezoek gehad. Dat de
rector desondanks over drie medewerkers kon beschikkenzal vermoede
lijk met zijn eigen gezondheid en de hem steeds zwaarder vallende
nevenwerkzaamheden in de kerk en het nog te behandelen weeshuis
verband hebbengehouden.Daarom geloofik,dat indebestejaren van zijn
rectoraat tussen '40 en '50 zijn school zeker 130 leerlingen zal hebben
geteld.
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Naast de rector en de ondermeesters dient nu de zangmeester nader te
worden besproken. Die functie bestond hier al voor het rectoraat van
Johan Evertsz. Nu wordt wel eens de situatie zo voorgesteld, dat aan de
Nederlandse stadsscholen een zangmeester werd aangetrokken als de
rector eigenlijk van de zangtaak bevrijd wilde worden. Meestal had de
schoolleider er wegens het toenemend aantal kerkelijke plechtigheden
genoeg van. 't Kon ook zijn, dat hij, geheel in de geest van de tijd, met
toenemende zin voor wetenschap naar meer gelegenheid voor eigen studie
in de humaniora snakte. Bij gevolg werd de zangmeester speciaal met het
onderwijs in de musica belast, al bleef de rector bepaalde verplichtingen
ten aanzien van de hoogmis en de processies houden'",
Toch geloof ik, dat men de benoeming van een zangmeester ook net iets
anders zou kunnen verklaren. Hij zou bij voorbeeld in eerste instantie wel
eens ter wille van de horisten en de "musijckers" benoemd kunnen zijn; en
eenmaal aanwezig, kon hij zich tevens met de zanglessen aan de
scholieren bezig houden. Immers, men moet behoefte aan professioneel
deskundige leiding hebben gekregen, toen een echt kerkkoor voor aIle
liturgische diensten was ontstaan, zodat naast het gregoriaans ook het
discant en nog meer polyfonie moest worden beoefend. En dat zal na 1500
zijn gebeurd.
Ik ben tot deze veronderstelling gekomen, omdat de zangmeester in
Kampen nergens onder de leerkrachten van de stadsschool wordt
genoemd. Uit de jaarlijkse specificaties van zijn loon, zoals die in de
rekeningen van de kerk- en getijdenmeesters zijn opgetekend, blijkt dat hij
in de verschillende diensten die hij verrichtte, uitsluitend een man van de
kerk is geweest. Vermoedelijkheeft hij voor zijn lessen niet eens van een
leslokaal aan school gebruikgemaakt, maar hield hij zijn repetities in de
kerk.
Aldus leek ook de Kamper rector uit de nood en in staat om zich voor
andere activiteiten vrij te maken. Maar wat krijgtmen nu te zien? Peter
Spaerleerzongzelfsinhet kerkkoormeeenwasop zijnbeurt dekenvan de
"Capelle'?"; en zijn opvolgerJohan Evertsz kwam eveneens, zoals nog
grotendeelszal blijken,nietonverschilligtegenoverdekoordienstte staan.
Door de aanwezigheid van een zangmeester raakten deze rectoren juist
opnieuw en op een andere wijze in de kerkzang geinteresseerd.
De functie van zangmeester aan de Sint-Nicolaaskerk is vijftigjaar lang
tussen 1523 en 1574 achtereenvolgens door twee Zuidnederlanders
uitgeoefend.We hebben al gezienwelkeplaats de zuidelijkeNederlanden
ophet gebiedvandepolyfonemuziekinnamen.Dat deelder LageLanden
kon toen terecht het conservatorium van Europa worden genoemd. De
zangmeesters waren afkomstig uit Mechelen, een stad die zich met
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Kamerijk en Antwerpen als centrum van muziekleven kon meten.
Bedoelde personen waren broers, Rombout en Johan de Vos. In de
bronnen wordt de familienaam aanvankelijk nog tot Woes of Voes
verhaspeld.
Rombout diende de Bovenkerk van 1523 tot 1527 niet aileen als
zangmeestermaar ook alskoster,welkelaatste functiegewoonlijkaan een
geestelijketen deel vie!.Na zijnoverlijdenvolgdezijnbroer hem in beide
functiesOp66.Johan was de Kampers ook al voor zijnbenoemingbekend;
blijkensde rekeningenvan de kerkmeestersheeft hij hier al in 1526 in de
Bovenkerk de Paasmis meegezongen'". Hij woonde toen nog niet in
Kampen; pas na zijnbenoemingheefthijzijnhuisraad naar Kampen laten
overkomen'",
Gezien zijn eigen sterfjaar (1574) moet Johan de Vos ten tijde van zijn
benoeming een jongeman van hooguitmiddentwintigzijn geweest. Ook
Romboutwas bij zijn dood de dertig naar aile waarschijnlijkheidnog niet
gepasseerd, want in 1543 trad broer Johan nog als momber voor diens
twee zonen Op69.
Beide zangmeesters zullen hun muzikale opleiding in Mechelen hebben
voltooid.Maar zijhebbende polyfonemuziek, althans het discant zingen,
niet in Kampen ingevoerd, want het oudste gegeven daarvan stamt uit
1517. Misschien is er voor hen nog een andere Zuidnederlandse
zangmeester geweest. Johan de Vos moet een uitstekend koorleider zijn
geweest; zijn lange diensttijd in de stad spreekt voor zichzelf. Naast het
gregoriaans bracht hij meerstemmige missen en motetten in de Sint
Nicolaas ten gehore.Om de kwaliteitvan het koor op te voerenmocht hij
zo nu en dan een bijzondergeschooldekracht van buiten aantrekken. Zo
reisde hij al in 1529 naar Holland enBrabant op zoeknaar een basconter.
En in 1547 zienwehemeropnieuwopuitgaan70.Bijdie gelegenheidheeft
hij Jasper Henricksz uit Utrecht naar Kampen gehaald. Ook in dit geval
ging het om een basconter - een stem die blijkbaar van een bijzondere
hoedanigheidmoest zijn.
Verder had de zangmeester de zorg voor de muziek. Hij kocht, zoals te
begrijpen, bij voorkeur in het zuiden in. Antwerpen was daarvoor de
aangewezenstad", Hij zal de "sanckboecken" inhandschriftmaar ook in
druk hebben meegebracht. Evenwel, als goed musicus componeerde hij
zelf OOk72.De vraag is hoeveel.En bleef er nog iets van bewaard?Wei is
bekend, dat na zijn dood de kerk "alle sien musijckboeckenvan missen,
vesperen, lovenendemontetten" ontving". In hoeverwas dat eigenwerk,
in hoever gecopieerd?Het blijvenvragen.
Opmerkelijkis 't, dat de zuivermuzikale leidingvan het koorop den duur
niet onverenigbaarwerd geachtmet het dekanaat. Zo heeft De Vos in de
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jaren 1552 en '53 als "deeken van der Capelle in S. Nicolaaskercke"
gefungeerd?".
Meester Jan heeft de leeriingen van de Latijnse school naast het
gregoriaans ook het zogenaamde discant geleerd.Met hun hoge sopraan
stemmen moesten die de tegenpartij van het cantus firm us vormen. De
zangmeester kreeg al gauw in de stedelijkegemeenschap de bijnaam van
Jan discanter.Hieraan zoumendeconclusiekunnenverbinden,dat hijzelf
met een sopraanstem kon voorzingen.Maar een kastraat was hij niet; hij
was getrouwd en had bij zijn vrouw Janneke vier kinderen, te weten
Rombout, Janne'", Baptist en Greetken. Het gezin woonde op het Sint
Nicolaaskerkhof, naast ofvrijwel naast de wedeme.
De verdere familie bestond uit Femme Busch, de weduwe van Johans
overieden broer Rombout. De schoonzuster had twee zoons, Henrick en
Rombout. Zij is in de jaren dertig hertrouwd en wei met de zangmeester
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk,Jacob de Leeuw.Misschien hebben we
hier te doen met de eerste zangmeester-buiten76• Die wordt nergens in
verbandmet leerlingengenoemdenhijzal dus voor alleskoorieidervande
horisten en "musijckers" aan de Buitenkerk zijn geweest.Dat deze man
niet de eerste de beste musicus was, blijkt uit zijn benoeming tot
zangmeester aan de Dude Kerk te Amsterdam in 1543 of '4477.
Er is zelfs uog sprake van de vader van de beideMechelaren aan de Sint
Nicolaas. Deze is hier in 1538 overieden.V66r zijndood heeft hij aan de
beide kinderenvan zijnvooroverledenzoon het voor die tijd grote bedrag
van 200 philipsguldens vermaakt", Het is erg verieidelijk de vader en
grootvader, die Johan de Vos heette, nog voor 1523 als zangmeester in
Kampen te plaatsen; maar dan zitje met de vraag:wat heeft hijdan tussen
1523 en 1538 gedaan?Het lijktmij aannemelijker te veronderstellen,dat
deman aan het eind van zijn loopbaan teMechelen, of'waar dan ook, zijn
verwanten naar Kampen is nagereisd.
In beide gezinnen zal ongetwijfeldde muziek zowel vocaal als instru
mentaal degelijkzijn beoefend.De Mechelse zangmeester kon het orgel
bespelen en zijn oudste zoon is van 1550 tot zijn dood in 1560 tweede
organist indeBovenkerkgeweest.OmbeidegezinnenzullenaileKampers
die hieIden van religieuze en wereldse muziek, zich hebben verenigd.
Johan deVoskonvan zijnreizen de nodigeliteratuurvoor allerlei amicale
huisconcerten aanslepen.
Naast koorieider en zangpedagoogisDe Vos evenals zijnbroer voordien
nog koster geweest, ofbeter gezegd"overkoster" met een gewonekoster
onder zich. In die functiezorgdehijonder andere voor het misbrooden de
miswijn,liet hijde misgewaden(de alben en kazuifels) wassen en daarna
door zijn dochter Greetken, indien nodig, herstellen". Er zijn ook

188



aanwijzingen, dat zijn vrouw, Janneke "discanters", bij dit werk was
betrokken. De opperkoster verleende vervolgens diensten tijdens de
bijzondere mis op vrijdag. Hij droeg dan het Heilig Kruis uit de tresoor
kamer naar het altaar en na de dienst weer terug".
Geleidelijk aan is Johan de Vos hier in Kampen een zeer gewaardeerd
ingezetene geworden. Hij werd zelfs volkomen aanvaard door de ver
mogendste en invloedrijkste burgers in de stedelijke samenleving. Van
daar dat zijn naam in 1542 in de oudste memorie werd ingeschreven
ondanks de beperking van het lidmaatschap zeven jaar tevoren tot de
schepenen en raden'",

Het onderwijs aan de Bovenschool, vooral in de muziek
In het voorgaande is uiteengezet, welk aandeel de alumni van de Kamper
stadsschool meer dan twee eeuwen voor het rectoraat van Johan Evertsz
in de koordiensten van de Sint-Nicolaaskerk hebben gehad. Het wordt nu
tijd die zangtaak in verband te brengen met het lesrooster van de school.
Nagegaan dient te worden met welke vakken de scholieren zich dagelijks
bezighielden en hoe de zanglessen en koordiensten daartussenin pasten.
Van het onderwijs hier ter stede is een ongedateerde ordonnantie van
omstreeks 1530 bewaard gebleven'", Van dit losse archiefstuk staat niet
vast of de inhoud door de Raad is aangenomen of datdie in het stadium van
ontwerp is blijven steken'". Men zou zo'n regeling, indien officieel
aanvaard, juist tussen andere besluiten in een stadsregister hebben
verwacht. Maar in ieder geval sluit de tekst op een bestaande toe stand aan
en schetst hij de verdeling van de totale leeropdracht over de docenten van
de Boven- en de Buitenschool- toen, let weI, slechts drie in het geheel! WeI
stelt de verordening op essentiele punten teleur. Zo wordt de taak van de
ondermeesters minder gedetailleerd omschreven dan die van de rector.
Het aantal klassen komt helemaal niet aan de orde, zo ook de nummering
niet. Vandaar dat ik gemakshalve de overal elders gebruikte c1assificatie
heb ingevoerd. Vervolgens blijft totaal buiten beschouwing, welke klas
sieke schrijvers de rector met zijn pupillen las. We hebben hier dus niet te
maken met een verhelderende codificatie voor buitenstaanders, maar
aIleen met een schetsmatig geheugensteuntje voor ingewijden. Er is dan
ook weI eens gezegd, dat de bewaard gebleven verordening geen hoge dunk
van het toenmalige onderwijs in Kampen geeft'". We zullen zien in hoever
deze opmerking terecht is.
De lesuren aan de Boven- en de Buitenschool waren's morgens van zes tot
acht en's middags van twaalftot twee; en na een onderbreking van een uur
van drie tot vijf. In de morgenuren tussen half negen en tien hield men zich
bezig met het onderricht in de liturgische muziek en het zingen tijdens
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diensten in de kerk. Bij dit laatste, dat ook nog wellicht tot halftwaalfkon
duren, was slechts een deel der scholieren betrokken.
Johan Evertsz gaf uiteraard les aan de leerlingen die het verst waren
gevorderd en die de quinta, de quarta en de tertia bevolkten. Ret was de
gewoonte die lessen aldus te geven: een uur lang lazen de leerlingen de
lesstof, terwijl de rector de aangetroffen moeilijkheden uitlegde. Ret
volgend uur werd de ene dag "geresumeerd" - dus in het kort herhaald en
nog eens gelezen, blijkbaar om zich zodoende het behandelde geestelijk
volledig eigen te maken; de andere dag overhoorde de schoolleider, bij
welke gelegenheid de leerlingen door het geven van voorbeelden moesten
laten zien, dat ze het geleerde hadden begrepen.
Aldus hield de rector zich driemaal per dag tijdens een lesblok van twee
uren met de volgende onderwerpen bezig: van zes tot acht met Latijnse
grammatica, van twaalf tot twee met syntaxis en van drie tot vijf met
logica. Dit laatste yak had tot doel de jongens "in goede fundamentalia
ende goede zeden te instrueren" - aldus een instructie van de Raad uit
156785• Bij de les in grammatica werdomstreeks '50 gebruik gemaakt van
het leerboek datJ ohan Evertsz zelfhad geschreven en dat door de Kamper
boekdrukker Peter Wamersz was uitgegeven":
Van de rector werd verwacht, dat hij op woensdag een onderwerp voor een
briefzou opgeven die zijn leerlingen 's zaterdagsmorgens mete en aan het
begin van de schooldag in het Latijn moesten stellen. Op zondagmorgen en
op aile kerkelijke feestdagen was hij verplicht van zes tot zeven gedeelten
uit de brieven der apostelen of uit de evangelien uit te leggen volgens het
rooster van het kerkelijk jaar. Hierop sloot het onderricht uit de cate
chismus aan. Wat 's morgens was uitgelegd, werd 's middags - ver
moedelijk tussen twaalf en een - "geresumeerd".
De "lector naest den rector" had tot taak op de hiervoor aangegeven
schooltijden onderwijs te geven uit het elementaire leerboek van Donatus.
De ondermeester behoorde zijn leerlingen - laten we zeggen: die van de
septima en de sexta - dat werk van de Romeinse geleerde uit de vierde
eeuw na Christus "perfect" te leren lezen en te laten "reciteren van
buy ten". Daamaast had hij, zoals we nog zullen zien, zijn aandeel in het
onderwijs in de kerkzang.
Zo te oordelen geeft deze ordonnantie werkelijk geen hoge dunk van het
Kamper onderwijs, zelfs als we ons beperken tot de klassen van de rector.
Alles is veel te globaal aangegeven. De roosters van scholen in andere
steden delen soms meer mee. Toch kunnen we, lijkt me, rustig aannemen,
dat de rector tijdens de lessen grammatica en syntaxis met zijn leerlingen
fragrnenten'las uit schrijvers als Ovidius, Sallustius, Terentius, Juvenalis,
Horatius of Vergilius. De Kamper scholieren behoorden toch in die tijd

190



van het Humanisme enige belezenheid in de klassieken te hebben, want ze
moesten aansluiting kunnen vinden op de secunda en de prima van
befaamde scholen als die van Zwolle, Deventer en Emmerik. Het
opvallende tekort aan de Latijnse school in onze stad was het totaal
ontbreken van het Grieks. In andere steden werd die klassieke taal soms
wei vier uur per week gegeven, en wei aldus: twee uur zowel in de quarta
als in de tertia; of, te beginnen met de sexta, in elke klas telkens een uur. In
Kampen kwam het Grieks pas met de Reformatie op het programma. Hier
droeg dus het onderwijs in de zestiende eeuw wegens dat tekort meer een
middeleeuws dan een humanistisch karakter.

De morgenlessen na half negen werden besteed aan de theorie en de
praktijk van de vocale kerkmuziek, waarbij zowel aandacht aan het
gregoriaans als aan de polyfone kerkzang werd gewijd. De scholieren
zongen vanouds de hoogmis op zondag. Op een onbekend tijdstip,
vermoedelijk in het eerste of tweede kwart van de zestiende eeuw,
misschien zelfs ook eerder is de eenvoudig gelezen hoofdmis op de gewone
werkdagen door een plechtig gezongen hoogmis vervangen. Dit valt af te
leiden uit het lesrooster van de Bovenschool, want elke morgen gingen er
leerlingen voor koordienst bij de mis naar de kerk. Vervolgens luisterden
zij samen met de horisten de vigilies, votiefmissen en requiemmissen en
verder de getijden met zang op. Op die manier zijn ze gaandeweg tot
volledige beurt- en samenzang bij aile dagelijkse en plechtige vieringen
gekomen. Ze moesten daarvoor liturgisch redelijk geschoold zijn en veel
uit het blote hoofd kennen aan psalmen, "versiculen" , antifonen en al wat
in de loop van het kerkelijkjaar aan zang behoorde te worden uitgevoerd.
Er diende dus eindeloos te worden gerepeteerd met vee Ivoor- en nazingen
om de moeilijke loopjes in de schat aan melodieen onder de knie te krijgen.
Men ken met dit alles overigens niet vroeg genoeg beginnen.
De rector van de Kamper stadsschool had dan ook twee opdrachten: als
"rectoer van der schoelen" onderwees hij de grammatica, syntaxis en
logica; als "rectoer vant choer" was hij opperverantwoordelijk voor het
zangonderwijs. Sinds de oorsprong van de school hadden de elkaar
opvolgende rectoren met hun leerlingen de koorzang bij de hoogmis
verzorgd. Hoe zich onderwijl de vocale samenwerking met de mernorie
priesters, de horisten en de "musijckers" heeft ontwikkeld, vieI slechts
fragmentarisch aan te geven, maar die ging in Kampen ver terug. Het is
heel goed mogelijk, dat de rector in oorsprong de heIe zang op het
priesterkoor heeft geleid, maar dat hij naarmate het aantal plechtige
missen toenam, de getijden meer en meer dagelijks werden gezongen en er
een vast kerkkoor ontstond, behoefte kreeg aan vakkundige assistentie.
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Aileen al de gecombineerde koor- en lestaak bij de scholieren heeft tot
overbelasting geleid. Een dergelijke druk werd des te zwaarder naarmate
de rector muzikaal minder begaafd en minder geinspireerd was. De
zangmeester kwam hem een deel van zijn werk uit handen nemen en deze
werd op zijn beurt nog weer eens bijgestaan door de ondermeester
succantor. W anneer deze delegatie van taken heeft plaatsgevonden, is niet
na te gaan. Waarschijnlijk gebeurde dat hier in Kampen na 1500. Hoewel
de rector het zangonderwijs voor een belangrijk deel had afgestoten, ging
hij in de eerste helft van de zestiende eeuw nog dagelijks met vier tot acht
leerlingen de zang bij de hoogmis uitvoeren.
N aast het dagelijks zingen van de hoogmis was er ook de dagelijkse zang
van de getijden samen met de horisten. Waarschijnlijk deden de scholieren
door de week tot 1539 aileen in de ochtenduren mee - dus van de metten
tot en met de noon. Het ziet ernaar uit, dat ze sinds het begin bij deze
koordienst betrokken zijn geweest. De zangmeester of de succantor zal
hen daarbij naar het koor hebben begeleid.
In de zestiende eeuw werden de Kamper scholieren twee duidelijk
onderscheiden soorten zang in min of meer gescheiden lessen onder
wezen. Deze aanpak is, naar we mogen aannemen, sinds ongeveer 1500
zo gegroeid. Voordien waren aile leerlingen uitsluitend in het gregoriaans
ingewijd, want dat was de enige zangstijl die in de kerk zowel voor de
dagelijkse als voor de bijzonder plechtige en feestelijke diensten werd
toegepast. Nadien kwam het onderscheid in gregoriaans voor dagelijks
gebruik en in discant of meerdere polyfonie voor de andere gelegenheden
zo was er dan ook het verschil in begrip tussen horisten en "musijckers"
ontstaan. Onder de zingende schoolbevolking valt een evenwijdig lopende
scheidslijn te vinden.
Voor de aIledaagse zang van de hoogmis en de getijden, voor het
tussentijds zingen van vigilies en dodenmissen in opdracht van particu
lieren en memories, voor het begeleiden van de doden van het sterfhuis
naar de kerk was natuurlijk maar een klein deel van de scholieren nodig.
Daarvoor zuIlen, telkens naar verhouding, vier tot acht, hoogstens twaalf
leerlingen zijn opgeroepen. Nu is het de vraag of de schooIleiding dat
systematisch bij toerbeurt heeft gedaan. Een dergelijke praktijk zou men
zich voor de oudste periode kunnen voorstellen. Zelfheb ik de indruk, dat
men daarvoor al gauw een aantal "arme klerken" heeft gebruikt en dat die
jongens voor hun diensten werden betaald. Dit had het voordeel, dat ze
apart in de zang konden worden geschoold - op den duur bij voorkeur door
de zangmeester. Door deze extra oefening werden ze ook de bekwaamste
zangers van de Bovenschool. Hoewel ze in de rekeningen van de
getijdenmeesters steeds staan opgetekend als maiores en minores, hebben
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we hier eigenlijk te doen met jonge zangers in betaalde dienst die in het
algemeen choralenwerdengenoemd.De maiores ontvingenaan beloning
het dubbele van de minores. VoIgtmen in de zestiende-eeuwse getijden
rekeningen de namen van deze koorknapen, voor zover die individueel
worden genoemd, dan moet de meerderheid toch slechts een a tweejaar
hebben gediend.
Het is niet helemaal duidelijk, hoe de zanglessen nu precies tussen half
negen en ongeveer tien uur aan de Bovenschool werden gegeven; de
schoolordonnantiegeeftde toestand uit dejaren dertig te onvoIledigweer.
Je krijgtde indruk,dat de rector zelfvoor devormwelmet de lessenbegon,
maar al vrij gauw daarna naar het koor van de Bovenkerkverdween om
daar ouder gewoonte de "cantores" (maiores en minores) te vergezeIlen
voor het zingen tijdens de hoogmis. Vervolgens kregen de op de school
achtergebleven leerlingen onderwijl les in twee groepen - en, naar we
mogen aannemen, de lectorsklassen apart van de rectorsklassen - "alsoe
dattet choer altijt in guder ordination geholden mag worden". Dit
onderricht werd gegevendoor de beide ondermeesters, die waarschijnlijk
nog kort te voren een deel der kleine uurtjes in de Bovenkerk hadden
gezongen. In de jaren dat de rector aan de Bovenschool slechts een
"lector" (conrector) onder zich had, moest hij een beroep doen op de
schoolmeester-buiten om de septima en de sexta voor zijn rekening te
nemen. Dan zuIlen de leerlingen van de Buitenschool vrijaf hebben
gekregen, want zij zuIlen voor hun eigen zangles weI niet naar de
Bovenschool zijn meegenomen.
Terwille van een voIledige opvoeding in de kerkzang werden aIle
leerlingen gedurende hun schooIloopbaan bezig gehouden zowel met
gregoriaans als met discant. Hun lessen bestonden uit een theoretisch
gedeelte, de "Rudimenta Musices", en het zingen van "versiculen,
antiphonen ende anders na tijts gelegentheyt", gecombineerd met het
memoriseren van de teksten. Voor de rectorsklassen heeft kennelijk de
nadrukophet discant gelegen,wantdezejongens traden op allebijzondere
kerkelijkedagen op. Om enige indruk van het kerkelijkjaar te geven: er
waren om te beginnende vier hoogtijdenPasen, Pinksteren, Onze-Lieve
Vrouwe-Assumptioen Kerstmis; dan de andereVrouwedagenalsMaria
Lichtmis,Annunciatie, Visitatie, Geboorte en Conceptie; verderNieuw
jaarsdag, "die Cruceldagen" (de Kruisdagen: de drie biddagenmaandag,
dinsdag en woensdag voor Hemelvaartsdag), Hemelvaartsdag zelf en
Sacramentsdag; en ten slotte "boeven kermisdag" (de wijdingsdagvan de
Sint-Nicolaaskerk), Sint-Maarten, AIlerheiligenen Sint-Nicolaas. Op al
deze dagen werd in beide kerkenmet scholieren gezongen'",
De rangorde in bevoegdheidvan de rector, de zangmeester en de lector
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4. Triptiek in gesloten toestand; dienend als memorietafel voor de rector-regent en z ijn
ouders.
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van de Bovenschool ten aanzien van deze scholierenzang wordt in de
bewaard gebleven ordonnantie nergens aangestipt; de onderlinge samen
werking laat zich aIleen vermoeden. DatJ ohan de Vos de opleiding van de
maiores en de minores had, is voor zeker aan te nemen. Maar hij moet ook
het laatste woord bij de polyfone kooractiviteiten van de rectorsklassen
hebben gesproken - hij heette niet voor niets in de Kamper volksmond Jan
discanter, en het waren juist de ongebroken jongensstemmen die het
discant karakter gaven.
Alles bij elkaar had de rector in de jaren dertig al zeker tegen de honderd
min of meer geoefende jeugdige zangers tot zijn beschikking. Van deze
leerlingen rustte aIleen op de jongens van de quinta, de quarta en de tertia
tot het breken van hun stem een zangplicht. Dat waren er, weer naar
schatting, zo' n dertig aveertig.Uit henkonde rector naar behoeftevoorde
koordiensten zangers aanwijzen. De conrectorsklassen waren nog in
opleidingen hebben, naar 't lijkt,als een reserve gediend, Extranei waren
van de koordienst vrijgesteld.
Ook de Buitenkerk, de tweede kerk binnen de parochie, moet uit het
beschikbaar totaal hebben kunnen putten, want de in tweeerlei opzicht
kleine schoolbevolking-buitenheeft de zangmeester daar onmogelijkbij
aIlegelegenhedenen aIle soorten zang geheelvan dienst kunnen zijn.We
hebben immers al gezien dat in die tweede Kamper kerk eveneens veel
zorg aan de liturgiewerd besteed; het was de Onze-Lieve-Vrouweme
morie die hierop speciaal toezag. Uit het spaarzame materiaal blijkt net
genoeg,dat daar op gelijkewijs als in de Bovenkerk scholieren voor ver
schillendemissen, getijden en uitvaarten werden gebruikt. Nu geloof ik,
dat zelfs naar middeleeuwsemaatstaven de abecedarii daarvoor nauwe
lijks bruikbaar waren: ze kenden nog geen Latijn, ze misten de nodige,
langdurige vocale oefening en ze waren zeker nog niet tegen een stevig
repertoire in gregoriaans en discant opgewassen. Hoewel de meer
geciteerdeschoolordonnantievan circa 1530 van de "onderste lector" op
het punt van de liturgie aIleen zegt, dat hij de leerlingen-buiten zal
bijbrengen,"dat se oer benedicite ende confiteorwellmoegen lesen ende
van buten reciteren", voegt een andere bron, uit 1538, eraan toe, dat hij
hunookhymnenzal leren". Als de abecedarii dan al indekerkzongen,zal
het bij unieke gelegenhedenen om een bepaald effect zijn geweest.
Na het voorgaande is het nu het juiste moment om stil te staan bij het
onderscheid tussen maiores enminores zoals dat bij dejeugdigegetijden
zangerswerd gemaakt.De minores zijnvast en zeker geen leerlingenvan
deBuitenschoolgeweest.Er blijftniets anders over dan ze te houden voor
begaafde,maar armezangertjesuit de lectorsklassen die al vroegvoor het
gregoriaanswaren uitgezochtom naast maatschappelijk gelijke,evenwel
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oudere medeleerlingen uit de rectorsklassen de dagelijkse koordienst te
vervullen.
Wanneer de zangmeester met de maiores en minores het gregoriaans in
studeerde, wordt in de ordonnantie niet aangeroerd. Dat die lessen werden
gegeven, daarover bestaat geen twijfel, want de kerk betaalde Johan de
Vos daarvoor twaalf goudguldens per jaar. Juist aan het onderwijs in het
gregoriaans diende zoveel aandacht te worden besteed. Bij het zingen be
hoorden de jongens vooral vloeiend, gebonden en ingetogen te zingen. Of,
zoals een vroegere rector, Henrick Bije, met zijn eigen ervaring als zang
pedagoog, het al in 1481 bij zijn testamentaire beschikking ten behoeve
van de getijdenzang onder woorden had gebracht: "mit maten, een igelic
sillabe allike lang'?", Veel zorg had men te besteden aan de stemtechniek
met het aanleren van een duidelijkafgerondeuitspraak. Het stemvolume
moest worden ontwikkeld; dit was bij de kleine koorbezetting voor het
gregoriaans beslist noodzakelijk om de grote, holle ruimte onder de ge
welvenvande Bovenkerkte vullen- ietswat inonze dagenmetmicrofoon
en geluidsversterker technisch kan worden vergemakkelijkrw.
Voor de dagelijkse vaste zang van mis en getijden zuIlen vier tot acht
maiores en minores hoogstwaarschijnlijktweemaal per dag in het koor
hebben gestaan; dit optreden yondplaats in de priIleochtend zo ongeveer
tegenzes uur en later opde dagnogeens tussenhalf negenen tien uur. Van
tien uur, tot laten we zeggen,ongeveerhalftwaalfverliep voor hen de tijd
aldus: zangles van de zangmeester, eventueel onderbroken door diensten
op bestellingvan particulieren, memories of gilden.
Aan de andere kant zal ook het instuderen van de meerstemmige koor
werkenmet de overige scholieren uit de rectorsklassen de nodige tijd en
inspanninghebbengekost.Deze nieuwemuziekmoetbijdekerkgangersin
de smaak zijn gevaIlen; de plechtigheden op de kerkelijke feestdagen
werden er meer en meermee opgesierd.Het was toen, niet te vergeten, in
aIle Nederlanden de bloeiperiode van de kerkmuziek.Maar dit streven
naar muzikale luister vereiste des te meer toewijding om een goede
uitvoering te garanderen. De liturgische kalender bracht vanzelf grote
verscheidenheid in het zangrepertoire mee, zodat op gezette tijden extra
voorbereiding moest worden ingevoerd. Dan werd dagelijks naast de
morgenzangles 's middags nog een uur van een tot twee vrijgemaakt en
moesten de gebruikelijke lessen daarvoor wijken. Dit gebeurde in de
laatste twee weken voor Kerstmis, in de drie weken voor Pasen en
vervolgenstelkens indeweekvoordeKruisdagenenvoor Sacramentsdag.
Ookop devooravondenvandemeestgevierdeheiligedagenwerdnogeens
extra gerepeteerd. Gedurende die buitengewone muzieklessen placht
rector Johan Evertsz de leerlingen van de lectorsklassen van de Boven-
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school die nog niet onder de zangplicht vielen met het overhoren van hun
lessen bezig te houden".
Men kan zich afvragen, of de meeste leerlingen - zoons van gegoede
burgers - weI allemaal zoveel vreugde aan het instuderen en uitvoeren van
de liturgische koorwerken hebben beleefd. Zij zullen uiteraard niet zo
lijdzaam zijn geweest als de op aanleg of op armoede geselecteerde
scholieren die het gregoriaans beoefenden met alle verplichtingen aan die
uitverkiezing verbonden, Dit komt goed uit in de klacht van twee
ondermeesters van de Bovenschool uit het jaar 156092. Ret bezielende
gezag van Johan Evertsz beheerste de school op dat tijdstip al zesjaar niet
meer. Toen schijnen nog al eens scholieren op ontheffing van de zangplicht
uit te zijn geweest met de verontschuldiging van de baard in de keel te
hebben. De beide ondermeesters stonden erop dat alleen zij, en niemand
anders, zouden vaststellen bij wie de stem gebroken was en bij wie niet, om
dan naar bevind van zaken de begeerde dispensatie te verlenen of te
onthouden.
Blijkens de aangehaalde brief bleken de pedagogen toen nogal onder de
last van de koordienst te zuchten, want ze beweerden dat er in een
omgeving met een straal van 25 mijl (dat is 137 km!) niet zoveel van
leerkrachten en scholieren op het punt van koordienst werd gevergd. Deze
bewering moet natuurlijk met een korreltje zout worden genomen, maar
men krijgt dan toch ten aanzien van het Kamper onderwijs deze indruk:
mocht dan in de zestiende eeuw de taalkundige opleiding iets te wensen
hebben overgelaten, aan de. muzikale vorming heeft daarentegen niets
ontbroken en die was eigenlijk voorbeeldig te noemen. De ondermeesters
vonden dat de magistraat zijn waardering voor hun inspanning wei eens
beter in de honorering mocht uitdrukken, vooral omdat "die musijck niet
kan onderholden worden sonder onse iongen, unde wij selve oic altijt die
eersten ende lesten int choer moe ten wesen". Rierbij moet dan nog
worden bedacht, dat de beide pedagogen ook nog als horisten dagelijks
geheel of gedeeltelijk de getijden meezongen. -
Voor het zingen in gregoriaans en in discant waren uiteraard hulpmiddelen
nodig. Voor de muziekteksten heeft de zangmeester van de Bovenkerk in
de eerste plaats gezorgd'". N aast hem maakte zich in de jaren dertig een
ondermeester van de Buitenschool, tevens zanger in het koor van de
Bovenkerk, Geert Petersz, verdienstelijk. Van diens hand verscheen ten
gebruike van de scholieren een antifonarium en een "buekgyn, daer die
jungen uut syngen begynnen'?". Men had natuurlijk de leerlingen ook de
kennis van de nieuwe muzieknotatie met notenbalken, met hele, halve,
kwartnoten en wat niet al bij te brengen. Vandaar, dat de heren van het
stadhuis de stadstimmerman, Zwier Kistenmaecker, in 1547 de opdracht

197



gaven voor "een groet bredt myt lijsten van vii voet hoege, daer die
scholieren uuth leren singen" en de schilder Ernst Maler in 1550 om "eene
taeffele toe vernissen ende linien daerop toe maecken om voor denjongens
sanck daerop tschrijven"?",
Met dit al zijnwenogniet helemaal vande schoolse activiteitenbuitenhet
kader der gewone lessen af. Docenten en scholieren konden onmogelijk
worden gemist bij de talrijke processies die jaarlijks in Kampen werden
gehouden. Officieelliepen de gezagsdragers van het stadhuis al in zo'n
veertig kerkelijke ommegangen binnen en om de stad mee", Maar die
manifestatiesvan geloofslevenzullende schoolbevolkingzogoedalsgeen
voorbereiding hebben gekost. Heel anders was het met de jaarlijkse
komedieop vastenavond die de scholieren van "boven" en "buiten' voor
Schepenen, Raad en beide Gemeenten moesten spelen. De titels der
opgevoerde werken worden in de door mij onderzochte jaren niet
genoemd, maar die zullen ongetwijfeld voor de leerlingen van de
Bovenschool op een klassieke inhoud hebben gewezen. Dit jaarlijks
terugkerend toneelspel in of voor het stadhuis gaf uiteraard veel dor en
onverteerbaar repeteerwerk met uitval van gewone lessen.
Latijn, logica,koorzangenkomedie:bijelkaarvormtdeze combinatie in al
haar eenvoud en in het licht van haar tijd toch een indrukwekkend
schoolprogzamma.Daarvoor was discipline, regelmaat en concentratie
vereist. Het jeugdig gemoedsleven werd aan een strak systeem onder
worpen.Harde aanpakmet lijfstraffenwas indie tijdnormaal.Datkon ook
eigenlijkniet anders, leek het toen weI,want hoe moesten die overbelaste
docenten aan de Sint-Nicolaasschool zich in een nadeligeverhoudingvan
tweeofdrieopeen totaal vanhonderdtot honderddertigleerlingenstaande
houden. Overigens, de opleiding op de stadsschool kon zeker niet
eenzijdigworden genoemd,eerder musisch- een van de idealenvan onze
moderne pedagogie.

De stichting van het choralenhuis
Het zingen van het gregoriaans en de vele plichten daaraan verbonden
hebben de daarvoor uitgezochte scholieren in een moeilijke situatie
gebracht; elkedag immersmoesten de "kleine horisten" klaar staan voor
de hoogmis, elke daghadden zijhun aandeel in de getijden.En geleidelijk
aan zullen de koordiensten in opdracht van particulieren en stedelijke
organisaties zijn uitgebreid; het vermeerderen van deze liturgische zang
kan echt een modeverschijnsel zijn geweest - zo hier en daar geven de
kerkelijkebescheidenookweIdie indruk.De acht geselecteerdendreigden
met tijdrovend zingen en repeteren te zwaar te worden belast. Door de
opeenstapelmg van activiteiten in de kerk zullen ze op school minder
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gedisponeerd zijn geweest tot de gewone studie. Ret was in 1538 niet
langer verantwoord deze jongens de dupe te laten worden van de
uitbundige bloei der liturgie. Ret werd dus zaak, voor hen een oplossing te
zoeken.
Men kon zich daarbij laten inspireren door het voorbeeld van Rome zelf,
want daar in het centrum van de katholieke kerk, waren de koorjongens al
eeuwen her in een convict ondergebracht. Dat tehuis was in oorsprong
ingericht als een "orphanotrophium" of weeshuis waar de verzorgden
onder toezicht stonden en op degelijke voeding, kleding en ligging konden
rekenen. In de loop der tijden had het zich ontwikkeld tot een conservato
rium (letterlijk vertaald: bewaarschool) waarin beroepszangers werden
opgeleid. Vandaar ook de naam schola cantorum. Naar ditmodelzouden
de Kamper jongens geholpen kunnenworden om hun tijd doelmatig in te
delen en achterstanden op school weg te werken. En het zou helemaal
aantrekkelijkworden als de gegadigdenbij het verlaten van school een
verdere opleiding in het vooruitzicht werd gesteld.
Ret verschijnsel van feitelijkberoepsmatig gebruik van scholieren in de
koordienst deed zich allang en op meer plaatsen in ons land voor. Die
jongens werdenchoralen genoemd.Aan deDom van Utrecht waren al in
deveertiende eeuwzestien choralenverbonden. Zij leefdenop kostenvan
het Domkapittel in een voor hen bestemd internaat. Daar verzorgde een
vrouw de huishouding, en de rector van de Latijnse school of een
afzonderlijk pedagoog oefende er gezag uit?". De Utrechtse choralen
moesten ombeurten een grootdeel van het officiebijwonen,daarbij soms
lecties lezen, antifonen,gradualenen alleluia's zingen.Zulke choralen- al
ofnietondergebracht inconvicten- kwamenopden duur aan de collegiale
kerkenvoor, zelfs aan kerkenzonder kapittel,maar dan als er een college
van priesters voor het zingen van de getijden aanwezigwas".
Uit de historische bronnen van de Sint-Nicolaaskerk in Kampen krijgt
men de indruk, dat zangmeester Johan de Vos de koorzangwerkelijktot
bloei heeft gebracht. Hij had voort kunnen bouwen op de fundamenten
door voorgangers gelegd. En we mogen aannemen, dat de-Onze-Lieve
Vrouwekerk met zangmeester Jacob de Leeuw zeker niet al te zeer
achterbleef. Onderwijl zal Johan Evertsz tijdens de beginjaren van zijn
rectoraat tot het inzicht zijn gekomen, dat er iets moest worden onder
nomen om tot een probleemlozer gebruikvan de maiores en de minores
voor ailemogelijkezangdienstente komen.Vandaar datjuist van hemhet
initiatiefis gekomenomzebijvoorkeurte wervenonder die scholierenvan
deBovenschooldie beideouders of een van beide hadden verloren, en ten
behoeve van hen een speciaal weeshuis te stichten.
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Bij de overwegingen van lohan Evertsz zal nog iets anders hebben
meegespeeld. Destijds werden meer en meer Kamper parochianen door
nieuwe theologische opvattingen bekoord. Die verlokking was hier al vrij
vroeg begonnen. In 1524 kreeg de eerste bij naam bekende Kamper
boekdrukker, mr. lohan Evertsz - niet te verwarren met zijn naamgenoot
aan de stadsschool- een waarschuwing van de Raad wegens het drukken
van boeken die de overheid niet aanstonden. De afgekeurde oplagen
moesten ter vemietiging worden ingeleverd en de boekdrukker werd onder
censuur gesteld'".
Twee jaar later toonde bisschop Hendrik van Beieren zich ongerust over
de verbreiding van "die Lutheraensche dwalinge". Hem was bericht dat
zowel binnen als buiten de steden van zijn bisdom gelovigen daarmee
waren "bevlecket". Hij kondigde daarom de komst van een inquisiteur aan
om een onderzoek in de stad in te stellen'?", Maar desondanks bleef
Kampen niet vrij van besmetting. In 1528 en '29 deden zich moeilijkheden
voor met "verlopen" seculiere en reguliere geestelijken die bezig waren
zich van de aloude Moederkerk los te maken. Vervolgens, in de jaren '33,
'34 en '35 zorgden de wederdopers van buitenaf voor de nodige
opschudding. De passage van deze radicale nieuwlichters uit Amsterdam
en Waterland via Genemuiden naar het duizendjarig rijk van Zion te
Munster beroerde Kampen, lijkt 't wel, slechts zijdelings, maar maakte
toch diepe indruk. In onze stad waren het meest mannen en vrouwen uit
Holland en Friesland die zelfsjaren ema nog wegens hun gezindheid voor
het schepengericht werden gesleept enjuist wegens hun vreemdelingschap
des te gemakkelijker tot afschrikwekkend voorbeeld voor de parochianen
streng werden gestraft!". Onderwijlleverde Kampen een kleine materiele
bijdrage aan de bisschop van Munster om zich weer van de hem
ontfutselde residentie meester te kunnen maken en de wederdopers voor
hun ongehoorde daden te doen boeten':".
Heel anders moet hier het godsdienstig klimaat in de onmiddellijk
volgende jaren zijn geweest':", Toen zal Kampen voor het eerst meer dan
oppervlakkig door de leer van Luther zijn beinvloed, De rechtgeaarde
katholieken moeten al in '38 iets van een toenemende zucht naar
verandering hebben bespeurd. Zo was er iets mis met de inhoud van de
preken van vice-cureit Arent Graet van Collen (Keulen). Deze nam hier
de zielszorg waar voor de in Utrecht wonende pastoor. Arent Graet
maakte veel werk van zijn sermoenen, die bij een groot dee 1van zijn gehoor
weerklank vonden. Die aanhang moest vooral worden gezocht onder de
kooplieden, schippers en varensgasten die in de Duitse Hanzesteden het
Lutheranisme, vastgelegd in de Augsburgse Confessie van 1530, hadden
leren kennen en waarderen'?'. Men heeft in die steeds groeiende kring van

200



sympathisanten de verwachting gekoesterd, dat de cureit hier een
reformatie in de trant van menig Duitse stad zou doorvoeren. De
meerderheid onder de parochianen zal zich ondertussen in toenemende
mate aan het absenteisme van pastoor Pigge hebben geergerd.
Hoewel Kamper van geboorte had deze priester zich nooit zelf met de
zielszorg in de stad bemoeid. Hij resideerde als proost van het kapittel van
Sint-J an te Utrecht. Terwijl hij uit baatzucht de Kamper parochie altijd
aan huurlingen had overgelaten, leefde hij als een grand-seigneur in de
bisschopsstad van zijn pastorale inkomsten en een aantal andere pre
benden!", Dit werd des te pijnlijker gevoeld, omdat hij eigenlijk de meest
geschikte persoon leek om de infiltrerende ketterij een halt toe te roepen.
Immers Pigge had te Leuven niet aileen de graad van magister artium
behaald, maar daarna nog zes jaar theologie gestudeerd. En al was die
studie dan ook niet met de doctorstitel bekroond, de degelijk onderlegde
geestelijke had enkele jaren te Rome achtereenvolgens de pausen Adriaan
VI en Clemens VII als kamerheer gediend en daama als strijdbaar
theoloog al naam gemaakt in een verweerschrift tegen de hervormer
Melanchton. De verontrusten in zijn Kamper parochie hebben hem dan
ook voor het dreigende gevaar gewaarschuwd en ten slotte is de cureit bij
de bisschop aangeklaagd.
Nu werd Arent Graet weliswaar pas in de maandjuli van 1539 voor de
kerkelijke rechter te Utrecht gedaagd op beschuldiging van ketterij. Deze
dagvaarding veroorzaakte toen een spontane rei en enkele dagen van
aanhoudende onrust. Te oordelen naar de omvang van de oploop, de graad
van de vertoonde opwinding en de forse maatregelen die nodig waren om
uiteindelijk de rust te doen weerkeren, kan het niet anders zijn dan dat deze
gebeurtenis een lange voorgeschiedenis heeft gehad - niet zozeer van
enkele weken, maar juist van vele, vele maanden.
Dit voorval en de gevolgen ervan zijn al eens uitvoerig beschreven-'". Om
niet te veel in herhaling te vervallen wil ik hier samenvattend de nadruk
leggen op enkele aspecten van het ontstane rumoer. V66r alles dient
gewezen te worden op de grote verontwaardiging bij de aanhang van Arent
Graet op het eerste vememen van het alarmerend bericht. Vervolgens is er
de druk bezochte protestvergadering van de sympathisanten samen met de
gilden en schutterijen in de kerk van het Heilige-Geestgasthuis.
Hoogstopmerkelijk is '1, dat bij de komst van een burgerdeputatie op het
stadhuisdeovertroefdemagistraat niets anderswistte doenomdeverhitte
gemoederen te kalmeren en de samenscholingweer uiteen te doen gaan
dan te beloven de gedagvaarde cureit niet naar de officiaal te Utrecht te
laten vertrekken. En verder: de oplossing van het conflict kwam in de
volgendedagen tot standmethulp van de ijlingsovergekomenstadhouder
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en de Staten van Overijssel, en dit in tegenwoordigheid van de eveneens
ingelichte pastoor Albert Pigge. De rust werd hersteld, maar wel na
onmiddeIlijke verbanning van Arent Graet. Ret enige wat de demon
stranten nog wisten te bereiken, was dat de impopulaire proost uit Utrecht
afstand moest doen van zijn Kamper pastoraat. En dit is de parochie ten
goede gekomen. Ter bezwering van mogelijk tijdelijk onderdrukte onrust
verklaarde de stadhouder nog dat protestvergaderingen van burgers bij de
hoogste straf waren verboden en dat het opperste gezag in de stad bij
Burgemeesters, Schepenen en Raad berustte.

Toen J ohan Evertsz in 1538 met zijn plan voor een choralenhuis voor den
dag kwarn, zal hij uitsluitend bijval hebben gekregenvan hen die Arent
Graet met zijnverdachte preken afwezen.Ret is opvallend, dat de rector
juist in die situatie van verflauwing wilde overgaan tot activering en
consolidatie van de liturgische koorzang. Dit moet kritiek bij de her
vormingsgezinden hebben opgewekt. Bovendien bij de horisten was
eigenlijk ook al aan het begin van het jaar een afnemende zangijver
waargenomen. Misschien heeft het stichtingsplanwel een zeker element
van uitdagingten opzichte van de cureit en zijn aanhang ingehouden.Met
zijn initiatiefkreeg Johan Evertsz de steun van de kerkprovisorenJohan
van der Vecht en Tijmen van der Veen, en van de kerkmeesters Geert
Glauwe enGeert Kreynck;eveneensvan enkelememories,misschienwel
van aIle,wantjuist van deze organisaties viel, gezien hun doelstellingen,
een andere opstelling te verwachten dan van de gilden en schutterijen.
Daarnaast yond hij steun bij particulieren zoals bij de schatrijkeweduwe
Weyme van der Straten en haar dochter Geertruidt; vervolgens bij
schepenEylardt Crommedie kort tevorenhet pesthuis had gesticht- deze
was respectievelijkde broer en de oomvan beide voornoemdedames. En
er waren natuurlijk heel wat getrouwen meer. Van Weyme van der
Stratens belangstellingvoor de koorzang hebben we tot aan de dag van
vandaag een tastbaar en indrukwekkendaandenken. Zij heeft immersbij
testament geldvermaaktvoorhet prachtigerenaissance-koorhekdat sinds
1551 - het jaar na haar dood - het priesterkoor in de Bovenkerksiert en
afsluit'?',
Toen genoegsympathiebetuigingenmet beloftenvoor gelden goedwaren
vernomen, kon men het plan vastere vorm geven. Om te beginnen heeft
Evert Jorijsz "durch donatie" zijn huis in de Boven-Nieuwstraat tot
woningvan de toekomstigeregent van het weeshuis afgestaan':"; en daar
zijn zoon de eerste regent zou worden, hoefde de vader ook niet te
verhuizen.Weyme van der Straten maakte zich onmiddellijkverdienste
lijk;zij trad al in augustusop alsuitvoerstervan de laatste wilsbeschikking
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van een kennis, Grete Hans, die een deel van haar nalatenschap had
bestemd voor de aankoop van het belendend perceel rechts van dat van
Evert Jorijsz'?". Dit tweede huis zou worden bestemd tot onderdak voor
twaalf weesscholieren; het zou nog in 1542 met een tweede pand worden
uitgebreid om vervolgens tot eetzaal en keuken (refter) voor de choralen te
worden ingericht'!", Aile drie aangrenzende panden strekten zich met hun
tuinen tot de Hofstraat uit, zodat er op eigen terre in nog enige ruimte voor
uitbreiding aanwezig was. De ligging van deze percelen was uitermate
gunstig, want ze lagen op een steenworp van de school en de kerk.
Nadat eind januari 1539 het pand voor de wezen was gekocht en het
stadsbestuur de schriftelijke toezegging had gedaan van de gebouwen "in
rake ende daecke" te zullen onderhouden, vond op 21 februari de officiele
ingebruikneming plaats. Dit zal ongetwijfeld met enig kerkelijk ceremo
nieel zijn gebeurd, want het weeshuis was er toch gekomen "ter eere des
soete, ghebenedide naeme Jhesus, Maria, goedes moeder, ende allen
santen ende santinnen tot eeuwigen bediensticheyt van onser kercken".
W at zal bij die gelegenheid het aandeel van Arent Graet zijn geweest? Hij
zal zich als cureit van zo'n belangrijke gebeurtenis in de parochie niet
geheel afzijdig hebben kunnen houden of de inwijding aan een kapelaan
overlaten. Bij de ingebruikneming van deze door en door katholieke
instelling moest je wei kleur bekennen. Die dag moet de tegenstellingen
hebben geaccentueerd, ook al zal die nu niet dadelijk tot een betoging der
verontrusten zijn uitgegroeid. Wei kunnen houding en woord van de cure it
in de later geuite klachten bij de bisschop hebben meegeteld.
Het convict kreeg de naam van het Soete-N aeme-Jhesushuys, weldra in
de volksmond ook wei aangeduid met "der krallen huis", waarbij het
woord choraal werd verbasterd tot "kral". In de voorgevel van het
weeshuis werd een steen aangebracht met de naam en dit opschrift: "Sacra
est nomini domus haec Christi salutifero Jesu Anno Domini 1539 Alendis
formandisque scholasticulis dicata tenuibus" (Dit huis is in hetjaar des
Heren 1539 gewijd aan de heilbrengende naam van Jezus Christus en is
bestemd voor de lichamelijke en geestelijke opvoeding van arme scho
lieren).
Op 1mei 1539 is de stichting namens de toenmalige bisschop van Utrecht,
George van Egmond - zelf een enthousiast beverderaar van de kerk
muziek - schriftelijk bevestigd'!', Hij deed dat " ad humiles preces magistri
Joannis Everardi a Lymberich, rector scholarium in oppido Campensi,
fundatoris et erectoris collegii duodecim pauperum scholarium chora
lium ...". In deze brief staat duidelijk geformuleerd, dat de twaalf choralen
elke dag in de parochiekerk van Sint-Nicolaas de getijden zullen zingen
("singulis diebus horas canonicas"); verder worden de jongens uit-
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drukkelijk van elke beoefening van polyfone zang ontslagen - zij zijn aileen
voor de gregoriaanse stijl bestemd.
Vreemd is 't dat hier en in alle desbetrefIende archivalia nergens over
diensten indeBuitenkerkwordtgesproken.Zangmeester Jacob deLeeuw
moet toch ook een beroep op de Soete-Naeme-Jhesuskinderen hebben
kunnen doen. Er waren er immers genoeg: twaalf, van wie de getijden
meesters er sinds 1539 consequent slechts acht voor hun diensten
uitbetaalden. Aldus rijst vanzelfde vraag:wat deden die overigevierdan?
Zij zullen toch niet enkelzijnopgenomenomhet symbolischegetalvande
twaalf discipelen vol te maken!Zo ligt het voor de hand, ze toch maar in
verband te brengenmet de Onze-Lieve-Vrouwe,waar er blijkbaarminder
nodigwaren dan in de hoofdkerk.
Onmiddellijkvanaf de stichtingvan het convict zongen de choralen ook
elkemiddagde vesper,waarschijnlijkgecombineerdmetde completen.Ze
deden dit onder toezicht van de rector-regent'P, Daarvoor werd een deel
van de ruime middagpauze gebruikt, tussen half drie en drie uur. De
getijdenmeesterskeerden voor deze zangbeurt buiten de gewonebeloning
voor de andere dagelijkse prestaties nog een extra bedrag aan Johan
Evertsz uit om dit onder zijn beschermelingen te verdelen.
De Heilig-Kruismemorie heeft als enige van alle Kamper broeder
schappen metterdaad aan de stichtingen in het bestuur van het choralen
convict meegewerkt. Ze was met de Sacramentsmemorie de rijkste
memorie en heeft daardoor over grote invloedbeschikt. Vanaf haar eigen
ontstaan in 1416 had ze bijhaar diensten indeBovenkerkgebruikgemaakt
van scholieren. Vandaar dan ook, dat de memorie onmiddellijk ging
bijdragen in de voeding van de weesscholieren!". Daarbij hebben de
memoriemeesters wel enkele voorwaarden gesteld. Zo eisten zij mede
zeggenschapinhet toelatingsbeleidten aanzien van nieuwechoralen.Ook
wilden zij de garantie, dat er elke vrijdagvier choralen aan de metten en
alle twaalf aan de votiefmiszouden deelnemen. Hierbij bleef de zang van
de overige getijden buiten beschouwing, hoewel de jongens daarbij
eveneensop kosten van de broederschap medewerkingverleenden. Zelfs
de rector of een van de ondermeesterswerd ten overvloedeverplicht "alle
vrijdage des hilligen crucis misse met den voirs. aermer scholieren
solemniter toe synghen". En dan werd nog de oudste van de jongens
opgedragen"den officianten" van het HeiligKruis, hetzij priesters hetzij
leken, ieder afzonderlijk bij het overlijden van een memorielid te
waarschuwen. Deze knaap zou ook in het convict het baarkleed en de
altaar- en engelenkaarsen van de broederschap bewaren!". Vervolgens
voorzagde Kruismemorievoortaanjaarlijks in het loonvan een "stedigen
dienstmaegd" (de huishoudster, "der krallenmaegd")!" en in de kleding
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van de wezen!",
Van de Heilig- Kruismemorie valt na te gaan hoeveel gebruik zij van de
zang der choralen heeft gemaakt. Dergelijke aanwijzingen missen we ten
aanzien van de andere broederschappen, op een uitzondering na althans,
en dan nog slechts met een gegeven. Dat geldt voor de Sint-Cunera
memorie; die had zich van de zang der gregoriaans zingende scholieren
verzekerd. Op 10 november 1538 - drie maanden voor de officiele stich
ting van het convict - sloot zij een overeenkomst met de drie school
meesters ten behoeve van haar wekelijkse mis op woensdagmorgen van
acht uur. Johan Evertsz en zijn beide medewerkers van boven en buiten,
Melchior Pilgrimsz en Henricus Albertsz, beloofden dat vanaf de
genoemde datum zes arme scholieren elke woensdagmorgen punctueel
om acht uur bij het Sint-Cunera-altaar in de Bovenkerk zouden aantreden.
Per dienst zouden deze jongens in natura met een "verdel broet" worden
beloond"? .

De zorg en nazorg voor de Jezuskinderen
De statuten en het reglement van het Soete-Naeme-Jhesushuys zijn pas
op 10 september 1541 vastgelegd en door de Raad en de Gemeente Groot
en Klein bevestigd'"; De bisschop van Utrecht heeft deze stichtingsbrief
op 19 november daaraanvolgende zijn fiat gegeven met de toezegging van
veertig dagen aflaat voor hen die het choralenhuis met geld en goed wilden
bedenken'!", Je vraagtje onwillekeurig afwaarom dit allemaal zo laat tot
stand kwam. Denkelijk heeft de parochie na de verbanning van de cureit
eerst onder de nieuwe pastoor, Andries Fabri van Vrelant die pas injuni
1540 zijn bediening aanvaardde, wat tot rust moeten komen.
Blijkens de statuten werd het oppertoezicht over de wezen, de behuizing en
het bezit opgedragen aan de pastoor, de provisoren en de kerkmeesters van
de Bovenkerk, een memoriemeester van het Heilig Kruis en aan een van de
procuratoren van de thuiszittende armen. Deze opperbestuurders worden
de provisoren en weesmeesters genoemd.
Aan het hoofd van het convict staat de regent. Hij moet een-godvrezend
man zijn. En als zodanig kan een schoolmeester "offte een ander eerlick
priester" worden genomen. Het huis van Evert Jorijsz zal zijn ambts
woning zijn, waarin hij vrij van huur kan wonen. De regent beheert de
bezittingenvan het convict, hijnoteert deontvangsten enuitgaven;eens in
hetjaar legthijdaarvan rekenschap af aan deweesmeesters. Zijn arbeids
loon wordt bepaald door de weesmeesters naar het vermogen van het
huis.
De stichting droeg dus echt een kerkelijk karakter'j", De Raad en de
Gemeenten werktenalleenmeeaan de reglementeringenzodoendeaan de
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erkenning van de rechtspersoonlijkheid. Wat het financieel beheer betrof,
hield de magistraat zich op de achtergrond; toch had hij doormiddel van de
door en uit de Raad gekozen kerkprovisoren genoeg intern toezicht. Op
den duur, na 1550, zou weljaarlijks een deputatie van het stadhuis het
gebouw en het huisraad komen inspecteren. Dit vond dan plaats op de
maandag na het octaaf van Pas en; bij die gelegenheid werden de wedeme
en de Bovenschool eveneens en met hetzelfde doel bezocht!".
We keren weer terug tot de statuten. De regent wordt bijgestaan door een
"stedighe maget". De wezen moeten haar met moeder aanspreken. Zij
heeft de zorg voor het eten, de kleding en de inboedel. 's Ochtends behoort
zij het eerst op te staan en's avonds gaat zij het laatst naar bed. Zij dient
aJtijd aanwezig te zijn als de jongens uit school komen. Zij wordt in haar
taak gecontroleerd door de echtgenoten van de memoriemeester van het
Heilig Kruis en van de procurator der thuiszittende armen. Beide dames
hebben elk een huissleutel, zodat ze op elk willekeurig uur van de dag het
weeshuis kunnen binnenvallen.
Voor opneming in het huis dienen de verweesde scholieren door twee van
hun naaste kennissen of door hun buren voor de memoriemeester van het
Heilig Kruis en de procurator van de thuiszittende armen te worden
gebracht. Bij die gelegenheid zal de regent de belanghebbenden en hun
begeleiders het ordereglement van het weeshuis voorlezen. Tevens moet
hun worden voorgehouden, dat van hen die eerst als wezen in het huis zijn
verpleegd en die later tot welstand zijn gekomen, wordt verwacht dat ze de
toekomstige arme bewoners in hun testament zullen bedenken. En
degenen die bij voorbeeld geestelijken zullen worden of een andere
belangrijke studie zullen voltooien, zijn zedelijk verplicht de stad Kampen
in zielszorg, onderwijs of op een andere manier te dienen.
De choralen waren onderworpen aan een strak reglement, dat met zijn
indeling van de dag tussen vijfuur' s morgens en acht uur' s avonds de sfeer
van een klooster oproept. In dit opzicht week het Soete-Naeme-lhesus
huys in niets van de tehuizen voor arme scholieren van de Broeders van het
Gemene Leven af, maar ook niet van de convicten, hospitia, collegia en
bursae in de universiteitssteden. Ongetwijfeld zal de "domus pauperum"
van de Zwolse fraters als onmiddellijk voorbeeld hebben gediend, ook al
was ze geen choralenhuis. N a de schooltijden en de diensten in de kerk
bleef er buiten de drie maaltijden nauwelijks een vrij ogenblik voor spel en
dauwelarij over. Een vrije woensdagmiddag of een geheel vrije zaterdag
was er, zo te zien, niet bij. Zelfs de zon- en feestdagen gaven niet veel meer
gelegenheid tot ontspanning, weI een uitje als een processie. Wij mensen
uit de huidige consumptiemaatschappij kunnen ons in gedachten moeilijk
verplaatsen in dat middeleeuwse leven van aIle dag, in die sfeer van
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berustende gelovigheid, van langdurige werkzaamheid en primitieve
eenvoud. Ons treft in dat leven van die "schamele klercken" uit het
"krallenhuis" de overladenheid van geestelijke activiteiten en de een
tonigheid.
Hier voigt dan nu het dagelijks levensritme van het Soete-Naeme
Jhesushuys. Ret reglement schrijft voor, dat de jongens om vijf uur door de
weesmoeder worden gewekt. Bij het opstaan moeten zij "teeckenen hoer
voerhoefft, mont ende herte mit een cruys". Daarbij wordt gelezen In
nomine domini nostri Jhesu Christi, Pater noster,Ave Maria. Credo in
deum en In manus tuas. Daama kunnen de wezen zich gaan wassen en
k1eden.Om half zes behoort iedereen in de "bedekamer" (blijkbaar de
huiskapel) te zijn. Daar lezen de jongens "mit luyder stemmen" de
Kruisgetijden een tot en met vijf "mit een saJighe leere van den suete
naeme Jhesu" uit de brieven van Paulus volgens een opgesteld rooster.
Dit allesmoet zonder ontbijt tegenzessen zijn afgewerkt,want dan begint
de school enwordtooknogdemedewerkingvan een deel derjongens voor
de eerste getijdengevraagd.Ret staat wei vast, dat de weesscholierende
lesseninde lesperiodevan zes tot acht nietononderbrokenhebbenkunnen
volgen. Om te beginnen zullen de metten en de lauden die schooltijd
gedeelteJijkhebben overlapt;vervolgenszijn er nog-voor zover bekend
de specialemissenvoormemoriesopwoensdag,donderdag envrijdagdie
achtereenvolgensom acht uur, ergens tussen zes en acht, en onmiddelIijk
na de metten en lauden van zes uur moeten worden gezongen.
Dit eerste punt van het reglement, dat slaat op het tijdsbestekvan vijftot
achtuur, stelt inzijnformuleringde totzover gevorderdeonderzoekervoor
een probleem, want daarin wordt gesproken van "daghen als sie geen
misse hebben te singhen". Met deze zinsnede voor ogen denkt men voor
alles aan de hoogmis.En daarvan kon toch al onomstotelijkaan de hand
vande schoolordonnantiewordenvastgesteld,dat dekoorknapenelkedag
bij die viering hun traditioneel aandeel moesten laten horen. Later, in
1560, komt er nog eens een tweede bron bij waaruit dat zonneklaar
blijkt122.Ik ben dan ook van mening, dat de kwestieuze passage in het
reglement aileen betrekking heeft op de gezongen missen voor de
hoogmis.
Wanneer de jongens nu, al naar gelangde dag of hun persoonlijke toer
beurt, van die speciale missen vrij zijn, behoren ze evenwel "op een
bequame ure" een gelezenmis "voer haer weldaders" bij te wonen. Met
die weldoeners zullen de gelovigenzijn bedoeld die tijdens hun laatste
levensjaren het getijdenfondsmet legaten hadden gespekt. Ret schijnt in
demiddeleeuwseparochiekerkenmet regelmatigegetijdenzanggebruikte
zijn geweest, elke morgen na de priem vroegere schenkers die in
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voorgaande tijden op die datum waren gestorven, aan het hoofdaltaar met
een gezamenlijke stille mis te herdenken!". Daarvoor hielden de kerken
een dodenkalender (een necrologium) bij. In Kampen is zo'n exemplaar
bewaard gebleven':", Blijkbaar yond die ceremonie hier na half negen
plaats, zodat de weesjongensop een "bequaem" tijdstip (na het ontbijt in
het convict) er naartoe konden gaan.
We kunnenonsbijnanietvoorsteIlen,hoedieknapen inhun groeitweeuur
lang nuchter aan de eerste ochtenddiensten en -lessen hebben kunnen
meedoen.Maar het reglementverschaft hun niet eerder een ontbijtdan na
acht uur. In ieder geval als die kop van de dag eraf is, is de afstand van
school naar het convict in een paar passen afgelegd.Maar ook dan nog
even geduld:eerst wordt het zesde liturgischegebedvan de Kruisgetijden
gelezen.Daama pas voIgthet ontbijt. Is dat genuttigd,dan makenviervan
de sterkste knapen de bedden op, terwijltwee andere" dat huys keerenmit
spoedicheyt", om vervolgensvia de school naar de kerk te gaan.
Het middagmaal wordt ergens tussen elf en twaalf uur in de refter opge
diend. V66r de maaltijd behoren de wezen volgens een rooster te bidden
voor aIlestanden, voordevrede,voorvriendenvijand,voordeweldoeners
van het huis, voor aIle gelovigen,voor een goede oogst en passend weer
naar de tijd van hetjaar. Hiema wordt om een zegen gevraagd.Aan tafel
zien de regent en de huishoudster scherp toe op de tafelmanieren. De
maaltijd wordt besloten met een dankgebed en de "nona" van de
Kruisgetijden. Om half drie gaat de regent met aIle hem toevertrouwden
naar de vesper, waarbij hij moet zorgen dat "de jongen kunnen intoniren
ende singhen dat hem [hun] bevolen is".
Na schooltijdom vijfuur houdt Johan Evertsz toezicht op het makenvan
het huiswerk; hij zal de lessen overhoren en de schriften en boeken
controleren. Verder zal hij de choralen onderrichten in de teksten die ze
wekelijksin gregoriaansestijlmoetenzingen.Bijdit alles kannatuurlijkde
overdag opgelopen achterstand worden weggewerkt.
De regent handhaaft in het huis een stipte orde; liegen, zweren, ruzie
maken, vloekenofbrutaal zijntegende leidingisop straffeverboden.Wie
spijbelt van school of wegblijft uit het huis, kan met de roede worden
getuchtigd. En niemand mag buiten de deur over de opgelegde straffen
spreken! Knapen bij wie de bestraffing niet helpt, worden bij de wees
meesters aangebracht omhen "uut den huyse te werpen", enwel " sonder
aIle vertreck", dus onmiddellijk.
Om half zeven, onmiddeIlijkvoorafgaande aan de avondmaaltijd komen
allenweer bijeen in de "bedekamer". Daar wordenweer alleriei gebeden
gelezen, zoalsMiserere deus. De profundis en dan voor aIleweldoeners
van het huisDeus cuius misericordiae non est numerus. De maaltijd zelf
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wordt door een zegen en dankgebed omlijst en het geheel besloten met de
completen van het Heilig Kruis. am acht uur is het bedtijd. Op de
slaapzaal (de zolder) zeggen de jongens nog eens op: Pater noster en Ave
Maria, gevolgd door het Credo. En de allerlaatste handeling van het
twaalftal voor het in bed stapt, is het bekruisen van voorhoofd,mond en
hart.
Tijdens de middagmaaltijdleest een vanjongens dagelijksuit het Nieuwe
Testament voor en elke zaterdagavond krijgen de bewoners van het
convict op dezelfde manier de inhoud van het reglement van orde te
horen.

Het Soete-Naeme-Jhesushuys bleef zorg dragen voor de toekomst der
arme scholierenna de voltooiingvan hun studie aan deBovenschool.Een
deel van de jongens ging zich voorbereiden op het seculier of regulier
priesterschap. Daarvoor moesten ze eerst nog de secunda en de prima te
Zwolle, Deventer of Emmerik afmaken. Bij voorkeur gingen ze naar
Zwolle waar men hen in de "domus pauperum" van de Broeders van het
Gemene Leven onderbracht.
Het schijnt dat ook particuliere weldoeners direct met aanvullende
toelagen hebben geholpen. In dit opzicht hebben moeder en dochter Van
der Straten zichwederomhet meest onderscheidenv". Deze vermogende
dameswarenheel ergaan hungeloofgehechten zehebbenhetweeshuisen
de koordienst in de Bovenkerk meer dan wie ook financieel gesteund.
Weyme begonal in 1541met het instellenvan eenjaarlijkse bijdragevoor
verdere studie aan een der drie hierboven genoemde scholen-". Elke
geholpene werd wei nog eens extra voorgehouden, "dat hij der stadt
Campen toe profijte mochte coemen in giestelijken dingen". En Geer
truidt heeft zelfnog eens in 1550 voor de schepenbank te Zwolle in een
testamentaire beschikking laten vastieggen, dat zij en haar erfgenamen
jaarlijks een toelage in het bijzonder onder de jeugdige Kampers in het
Fraterhuis aldaar zouden laten uitdelen. Drie jaar later bleken er ook
enkele studenten buiten het huis te wonen; niettemin kregenzij toch hun
aandeel,maar aileenopvertoonvan een aanbevelingsbrief,doorde regent
van het Kamper weeshuis getekend.Het verdelen van het geldte Zwolle
was aan de kerkmeesters van de Sint-Michael opgedragen!".
Tegenover al deze vast terugkerende giften stond natuurlijk de steeds
warm gehouden dankbaarheid der Jezuskinderen. Die gedachten de
dames inhun gebedenen na de doodvanmoeder en dochter op hunbeider
jaargetijden, op welke dagen de wezen op "stockelweggen van weyte"
(een stokbrood?)werden getracteerd!".
In diejaren bestonden er noggeen aparte instituten voor de opleidingvan
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priesters. Dergelijke seminaria zouden er pas later komen krachtens het
decreet van 1563 van het Concilie van Trente. Verreweg de meeste
aspirant-priesters volgden dan ook geen ander onderwijs dan dat aan de
stadsscholen, en als het enigszins kon tot en met de prima. Ze hadden daar
dus voomamelijk Latijn, logica en retorica geleerd en soms ook in de
zestiende eeuw Grieks. Bij dat onderwijs was hun eveneens de nodige
theoretische en praktische kennis van de kerkzang bijgebracht, N a de
Latijnse school bleef er dan voor de priesterwijding aileen nog een examen
af te leggen bij een door de bisschop aangewezen functionaris. Wat
hiervoor nog meer buiten de schoolse kennis moest worden geweten, werd
geheel aan het persoonlijk initiatiefvan de aspiranten overgelaten; bij die
individuele studie kon de hulp van een ervaren geestelijke worden
gezocht.
De meeste weesscholieren uit Kampen die aspiraties naar het priester
schap hadden, zullen deze weg hebben afgelegd. Toch kunnen enkele
begaafden onder hen door middel van een beurs of van een beneficie de
artes liberales aan een universiteit hebben voltooid. De titel van magister
artium kon dan op z'n vroegst op negentienjarige leeftijd worden behaald
en deze gaf ook bevoegdheid tot het lesgeven aan een Latijnse school. De
wetenschappelijke studie in de theologie was in die dagen uitsluitend voor
bollebozen, bevoorrechten en boffers weggelegd. Al naar gelang van
aanleg, doorzettingsvermogen en geld lagen dan universitaire graden als
die van baccalaureus, licentiaat en doctor binnen bereik. Aileen jonge
lieden uit rijk milieu of hoogbegaafde arme klerken met een vermogend
weldoener achter zich konden een dergelijke studie gedeeltelijk of geheel
volbrengen'?".
Voor die abiturienten onder de Jezuskinderen die niet geschikt leken voor
verdere studie, zouden de regent en de weesmeesters "een eerlick
ambacht" zoeken. Aan welk soort handwerk speciaal werd gedacht, wordt
ons onthouden. Toch kan men, zoals al eens eerder is gedaan':", iets in een
bepaalde richting veronderstellen. Kampen telde in die nadagen van de
post-incunabelen enkele boekdrukkerijen, annex -binderijen en -winkels.
De typografie was een nobel handwerk waarvoor naast handvaardigheid
de nodige veelzijdigheid van geest werd gevraagd. Oud-leerlingen van de
Latijnse school waren daarvoor juist bijzonder geschikt: zij hadden een
paar jaar met de klassieke letteren omgegaan; ze kenden net genoeg van de
taal der humanisten om na een vereiste leertijd hun boeken met zorg te
kunnen uitgeven.
En waar konden die jongens nu voor een typografische opleiding terecht?
Daar was om te beginnen de vroegst bekende drukker in Kampen: Johan
Evertsz, gevestigd in de Geerstraat. Hij bond ook de boeken voor de
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"liberie" van de Bovenkerk. Daaronder bevonden zich, in handschrift of
in druk, werken van liturgische muziek voor het koor. Wei wordt deze
drukker al in 1539 voor het laatst in de kerkelijke rekeningen genoemd en
vermoedelijk is hij in 1541 overlederr-". Aan hem kan men nauwelijks iets
hebben gehad.
Meer in aanmerking kwam Johan Petersz die als leerkracht aan de
Buitenschool verbonden was. We gens zijn baan bij het onderwijs kan hij
uiteraard niet zo'n groot drukker zijn geweest. Heel anders dan bij Johan
Evertsz zijn maar twee uitgaafjes van zijn pers bekend. Maar hij had al in
1536 een eigen boekwinkel, vermoedelijk vlak in de buurt van de
Buitenkerk en de Buitenschool. Ais boekbinder heeft hij naam gekregen
doordat hij in 1542 voor het stadsbestuur het bindwerk van een reper
torium heeft verzorgd. Die klapper op het alleroudste stedelijk archief
materiaal is het werk van de toenmalige stadssecretaris Reynier Bogher
man132. Bij het herstellen van de verhoogd leren band in 1862 kwam
daaruit een gedeelte van een zuidnederlands liedboek waarmee het geheel
was opgevuld, te voorschijn. Een opmerkelijke vondst die tot nogal wat
theorieen aanleiding heeft gegeven. Het gevondene kan te maken hebben
gehad met de muziekaankopen die de Mechelse zangmeester van de
Bovenkerk in de Vlaarns-Brabantse gewesten had gedaan. In de kring van
De Vos en diens collega De Leeuw kan ook buiten de kerk wereldse
muziek zijn beoefend. Nu, hoe dan ook, deze onderwijsman van buiten
moet in ieder geval bekwaam genoeg zijn geweest om oud-choralen in het
drukkers- en bindersbedrijf in te leiden. Echter is over hem na 1543 niets
meer bekend133•

Dan was hiertussen circa 1535 en 1566 een zeer ondernemend drukker
uitgeverPeter Warnersz in de Broederstraat, gevestigdin het perceel "In
de Witten Valek" naast "Het Paradijs" tegenover de Botermarkt. Van
hem is gezegd,dat hij een typograafwas met een volmaakte vakkennisen
een scherpzinnige handelsgeest!". En verder kwam daar in diezelfde
Broederstraat vanaf ongeveer 1550 nog een belangrijkedrukker-uitgever
Steven Joestsz bij.
Wanneer eenjongen uit het choralenconvict in de stad bij een ambachts
man in de leer werd gedaan, kon het gebeuren, dat men niet onmiddeUijk
een nieuwkosthuisvoorhemyond. In dat gevalmocht hijnogeen halfjaar
langkost en inwoninginbet Soete-Naeme-lhesushuys genieten.Wei zou
hijdan tijdensdieoverbruggingsperiodenog"onder de roede des regents"
blijven.

Besluit
Het Soete-Naeme-Jhesushuys heeft slechts korte tijd als een speciaal
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choralenconvict dienst gedaan. In de zomer van 1554 verloor het zijn
bijzonder karakter. Toen heeft er waarschijnlijk een epidemie in de stad
geheerst, Ten gevolge van grote sterfte bleven in dagelijks toenemende
mate ouderloze kinderen achter. Hulp was dringend nodig, de jeugdige
gedupeerden konden niet aan hun lot worden overgelaten. Een algemeen
weeshuiswas er nogniet inKampen, een tehuisvoorverweesdescholieren
weI.De barmhartigheidvanderijke burgershad zich tot dan toe tot twaalf,
op school en zang geselecteerdewezen beperkt, omdat dat mededogen in
eerste instantie uit geestdrift voor de gregoriaanse kerkmuziek was
voortgekomen.De magistraat heefthet indegegevensituatienoodzakelijk
geoordeeld het huis zonder onderscheid op grond van opleiding, sexe of
leeftijd "voer den alderarmsten, elendichsten ende troestelosen wesen
kynderen" open te stellen.Hij beschiktehierduidelijkovergenoeginvloed
en macht om een kerkelijkestichtinggedeeltelijkvan doelstellingte doen
veranderen. Van de kant van de regent, de kerkprovisoren en de wees
meesters kon hiertegen moeilijk bezwaar worden ingebracht -aange
nomen dan, dat de bedoelde personen er bezwaar tegen zouden hebben
ingebracht, wat naar aile redelijkheidniet aannemelijk lijkt.
Numoetenweons die epidemieookweerniet al te grootvoorstellen,want
de andere bronnen vermelden er niets van. Het was dus geenware ramp,
maar op zichzelf erg genoeg.Wei blijkt,dat er in de stad in vele gezinnen
armoede heerste. Onmiddellijke hulp konden de beheerders van het
convict slechts op beperkte schaal bieden, omdat eerst nogdoor aankoop
enverbouwingruimtemoestwordengeschapen. En daarnaast diende ook
nogwat aan deopvoeringvanhet inkomentewordengedaan.Vandaar dat
er vooreerst aileenmaar zesmeisjesnaast de al aanwezigetwaalfchoralen
werden opgenomen.De overigebelanghebbenden zuIlendoor de armen
meesters tijdelijk bij particulieren zijn ondergebracht. Naarmate de
voorwaarden voor een grotere bezetting verbeterden, kon de opvang
worden verruimd.
De statuten van het Soete-Naeme-Jhesushuys werden op het stadhuis in
een verenigdevergaderingvanRaad, Gezworen Gemeente en beheerders
op 30 juni 1554 voorlopig aan de gewijzigde omstandigheden aange
past!". Dat schijnt gebeurd te zijn aan de hand van een copie van de
statuten van het stadsburgerweeshuis van Amsterdam, welke instelling
dateerde van 1523136.De op den duur te verwachten toestroom bracht
mee, dat het beheer der middelen aan de regent werd onttrokken; de
financien kwamennu in handen van de in het bestuur aanwezigeprovisor
der thuiszittende armen. Daardoor kon de regent zich beter aan de
opvoeding van de kinderen wijden. Met deze wijzigingwas het huis
eigenlijkniet langereenzuiverkerkelijkeinstelling,wantde andere, nogop
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te nemen wezen zouden uiteraard niet aan de koordienst in de kerk
deelnemen. Daarmee werd het choralenconvict een burgerweeshuis,
maar nog niet een stadsweeshuis, want de statuten werden aIleen
aangevuld, dus "sonder derogatie [afbreuk] der ierster fundatie", zodat er
ten aanzien van de leiding, het beheer van het bezit en de verantwoording
van het financieel beleid niets veranderde.
Rector Johan Evertsz, de stichter en eerste regent van het Soete-Naeme
Jhesushuys, is op 7 augustus 1554 overleden. Er zijn aanwijzingen, dathij
in de laatste paar jaar van zijn leven niet meer zoveel werk kon verzetten;
vanaf 1552 werd hij aan de Bovenschool zelfs door drie leerkrachten
bijgestaan, namelijk door meester Frederik, door Geert Spaerleer en door
een schoolmeester met een gelijke voomaam, vandaar dat die wordt
vermeld als "die iongste mr. Jan". Laatstgenoemde placht ook "tsavonts
een uure bij die arme kynderen toe wesen ende die toe leeren int
wesehuis"!". Misschien heeft de epidemie van '54 een snel aftakelende
rector de genadeslag gegeven. De overlijdensdatum vieInauwelijksmeer
dan eenmaand na deveranderingvanhet choralenconvict ineen algemeen
weeshuis. Kort na de dood van zijn vader had Johan Evertsz al zijn
testament laten maken. Dat is gedagtekendop 21 juni 1549. Tweejaar
later heeft hij deze wilsbeschikkingop 18 februari 1551 nog eens laten
uitbreiden, waarbij hij bij overlijdenzijnboeken en huisraad kennelijkten
behoevevan zijnopvolgernaliet!", Die opvolgerwerdniet eenmanuit het
onderwijs, maar een openbaar notaris tevens vicaris van het Sint
Katharijnenaltaar indeBovenkerk,Henrick Henricksz vanHeerde. Hij is
tot zijndood in 1575metde leidingvan hetweeshuisbelast geweest139•Op
de Sint-Nicolaasschool kwam het rectoraat in handen van mr. Henrick
Vockinckv".
Na de dood van de stichter behieldende choralen een aparte plaats in het
weeshuis.Dit blijktuit denogweereens aanvullendestatutenvan 1564141.
De weesmeesters selecteerden volgens twee richtlijnen. In het algemeen
werden geenwezenbeneden de twee en hoven de twaalfjaar opgenomen.
AIleen volle wezen kwamen voor opneming in aanmerking. De selectie
der choralen maakte hierop een uitzondering, want die jongens zouden
leerlingen van de Bovenschool zijn en er waren in totaal twaalf nodig;
vandaar dat men terwille van het getal, zo nodig, ook half-wezen kon
opnemen.De choralenmoestenmet vijftienjaar het weeshuisuit als zijde
opleiding aan een andere school gingenvervolgen.Hun studie buiten de
stad werd betaald uit het daartoe ingestelde fonds, "nochtans altijt tot
guetduncken der weesemeysteren". De andere wezen die een handwerk
leerden, konden langer in het weeshuis blijven, vermoedelijk tot hun
zestiende; dit laatste denk ik zo op grond van de statuten van het
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gereformeerde weeshuis uit hetjaar 1592.
N aarmate de weesscholieren in het huis in de minderheid kwamen, zullen
de Kampers steeds minder van het "krallenhuys" zijn gaan spreken; de
aanduiding Soete-Naeme-Jhesushuys zal wegens de gevelsteen zeker tot
de reformatie van Kampen in 1580 in gebruik zijn gebleven. Het muzikale
peil van de zingende wezen moet overigens onder de veranderde
omstandigheden hebben geleden. De sfeer in het huis was vanzelf
sprekend niet meer als vroeger: de gelijkheid had plaats gemaakt voor
onderscheid. De tweede regent, Van Heerde, was ook in een heel andere
positie dan zijn voorganger. Hoewel hij zich op bepaalde uren extra met de
choralen diende bezig te houden, mocht hij de andere wezen niet te kort
doen. Daar hij geen rector was, zal hij het toezicht op het huiswerk der
scholieren aan een ander hebben overgelaten; en hij zal de contacten met
school en kerkkoor gaandeweg als iets hinderlijks in zijn dagelijks werk
zijn gaan voelen.

De naam van de stichter van het Kamper weeshuis is in bescheiden kring
tot de dag van vandaag in herinnering gebleven. Dat komt doordat,
ondanks de Reformatie, een opvallend schilderstuk met zorg door aile
eeuwen heen in het Groot-Burgerweeshuis is bewaard. Het is een drieluik,
dat in gesloten toe stand dient als memorietafel voor Johan Evertsz en zijn
ouders.
In het drieluik stelt het middenpaneel Christus als kindervriend voor naar
de tekst van Mattheus 19 vers 14: "Laat de kinderkens tot mij kornen". Op
het zijpaneel rechts staat de kerkleraar en bijbelvertaler Sint-Hieronymus
schrijvend aan een lessenaar afgebeeld. V66r hem met het gezicht naar het
middenpaneel knielt de rector-regent, niet aileen geflankeerd door twee
weesjongens maar ook door twee weesmeisjes. Voor de duidelijkheid
dragen de wezen de letters w.k, (weeskind) op hun mouw. Op het linker
paneel is Sint-Paulus in gezelschap van een pelgrim geschilderd. Op de
voorgrond tegen de tafel staat het attribuut van de apostel, het zwaard
waarmee hij is onthoofd.
Zijn de beide zijluiken dichtgeklapt dan is het drieluik in een tweedelige
memorietafelveranderd. Op het linkerpaneel knielende beideouders van
de rector-regent, namelijk Evert Jorijsz en zijn vrouw Barbara, respec
tievelijkoverleden op 15 december 1548 en 1januari 1534. Achter hen
staat Christus als de goedeherder. Op het rechter paneel knielt de rector
nu samen met vier weesjongens en vier weesmeisjes, ook dit keer weer
herkenbaar aan de letters w.k. en aan hun kleding. Op het tweede plan
staan beschermend Christus en de gehoomde Mozes.
Men neemt met redelijke zekerheid aan, dat dit renaissance-kunstwerk
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door twee Kamper schilders, Jacob Maler en Albert J acobsz Maler is
vervaardigd':", Beide schilders hebben er na elkaar aan gewerkt. Johan
Evertsz moet in eerste aanleg, niet al te lang voor zijn dood, de opdracht
aan Jacob Maler hebben gegeven!" met het voomemen het drieluik een
plaats in de "bedekamer" (het oratorium) van het weeshuis te geven;de
choralen plachten immers dagelijks te bidden voor het zieleheil van aIle
weldoenersvan het convicten zijzoudenhet zeker, tot in lengtevandagen,
doen voor de nagedachtenis van de stichter en zijn ouders. Door de
memorietafel konden de sterfdagen van de drie belanghebbenden zicht
baar in de herinnering blijven en nog eens extra worden herdacht.
Ongetwijfeld zal de rector-regent met Jacob Maler de aan te brengen
voorstellingenop hetmiddenpaneelen de luikenhebben besprokenen die
eerst in een ontwerp-schets hebben doen vastieggen.Vanaf het begin is
door de opdrachtgever rekeninggehoudenmet de plaats van bestemming.
Met een lengtevanminderdan anderhalvemeterkonde triptiek in eenvan
de zeker niet al te grote kamers van het weeshuis worden opgehangen.
Geheel in overeenstemmingmet de doelsteIlingvan de stichtingwerd het
hoofdthemadat van de Kindervriend. Johan Evertsz zal ook zelfhebben
uitgedacht, welke patroons er achter hemzelf, zijn ouders en de wees
kinderen behoorden te worden afgebeeld.
Al voor de dood van de regent moet de eerste schilder met het
middenpaneel zijn begonnen. Maar nu is Jacob Maler zelf eveneens in
1554 overleden, begin november ongeveer. Men vermoedt, dat op dat
tijdstipaIleenhetmiddenpaneelvoltooidwas':". Er moest toen een tweede
opdracht volgen, ditmaal uitgaande van de provisoren en weesmeesters
aan wie moreel de verdere financiering toekwam, hoewel het drieluik
buiten de in het testament van de overleden regent beschreven goederen
viel, De heren zuIlenAlbert Jacobsz hebben gevraagdhet werk van zijn
vader aan de hand van de gemaakte schets af te maken.
Dat de voor- en achterkanten van de luiken weI enige tijd later zijn
beschilderd, blijkt onder andere uit de aanwezigheid van de geknielde
weesmeisjesnaast deweesjoagensomde stichter heen. Johan Evertsz zal
de meisjesnauwelijksofmisschienhelemaal niet in het Jezushuis hebben
meegemaakt.Daarom passen ze aan debinnenkantvan het rechter paneel
niet zo goedbij Sint-Jeroen, omdat de heiligevolgensde opvattingenvan
destijds speciaal een passend patroon voor de scholieren van de Latijnse
school was. De meisjes lijkencompositorisch naar plaats en sfeer in het
oorspronkelijkontwerp te zijnbinnengesmokkeld.En ook aan de buiten
kant van datzelfde zijluik leggenMozes en Christus - de personificaties
van het Oude en Nieuwe Verbond - verbinding met het koorhek dat
Weyme van der Straten vierjaar tevoren bij testament aan de Bovenkerk
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had geschonken. Immers hun gebeeldhouwde koppen prijken daarop in
schelpomlijsting tussen die van de vier evangelisten, precies hoven de
beide deuren die toe gang tot het priesterkoor geven. Die twee patroons
hebben de choralen aan hun dagelijkse zangtaak herinnerd. En wederom
heeft hier het zwakke geslacht aileen maar te bewijzen, dat de omstandig
heden in het Soete-Naeme-lhesushuys gewijzigd zijn.

Het rectoraat van Johan Evertsz is een zeer opmerkelijke periode geweest.
Dat zat hem om te beginnen in het feit, dat het 22 jaar duurde - iets wat
toen eerder uitzondering dan regel was. Er was veel verloop onder de
leerkrachten en het was een zegen als een rector aanbleef. Nu valt achteraf
niet meer na te gaan, of de schoolleider in staat is geweest het onderwijs in
de Latijnse taal en in de logic a op een behoorlijk niveau te brengen. Maar
in vergelijk met wat hij in ander opzicht presteerde, zal het zeker niet gering
zijn geweest. Zijn grote verdienste lag vooral op het gebied van de
kerkzang. Daarbij is hij ongetwijfeld zeer geinspireerd door de dagelijkse
omgang met Johan de Vos. Beide mannen hebben opvallend veel
belangstelling voor de liturgische zang in de Kamper parochie kunnen
opwekken. Dat bracht mee, dat er van de horisten, "musijckers" en
scholieren steeds meer werd verwacht.
Om praktische redenen heeft de rector het noodzakelijk gevonden de arme
k1erken die gaandeweg met de hele gregoriaanse sleurzang waren
opgeknapt, in hun belemmerd scholierenleven de helpende hand te reiken.
Ze werden op grond van hun maatschappelijke omstandigheden uit
gekozen, in een convict ondergebracht en zowel financieel als pedagogisch
geholpen om de nadelen van hun gespecialiseerd zangerschap zoveel
mogelijk te elimineren. De hun opgeJegde dagtaak was naar de maatstaven
die wij thans voor de opvoeding van jeugdige personen aanleggen, verre
van ideaal: met hun jeugd werd totaal geen rekening gehouden. Echter,
aileen stil te staan bij de overbelasting die men hun aandeed, zou a
historisch zijn. Bezien in het Iicht van die tijd moet zo'n dagtaak van een
koorknaap op zichzelf als iets meer dan normaaI hebben gegolden.
Bovendien waren de Soete-Naeme-lhesuskinderen zelfs bevoorrecht te
noemen, en wei om de volgende redenen: 1° ze bezochten de Latijnse
school- dat wasonderwijsdat nietvoor ailejongerenwasweggelegd,2° ze
mochtendagelijkseenGodwelgevalligedienst inZijnkerkverrichten-die
activiteit valt onder de leer der goede werken, 3° ze werden verpleegd
onder toezicht van respectabele, vermogende burgers, en 4° ze konden
later met een beurs tot priester wordenopgeleidof een hooggewaardeerd
ambacht leren. Het convict was in de periode 1539 tot 1554 echt een
bijzonder weeshuis voor uitgezochte jongens in een bepaaIde leeftijds-
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klasse.
En wat te zeggen van Johan Evertsz zelf. Hij was de wezen een dagelijks
voorbeeld. Met zijn drievoudige functie van schoolhoofd, priester en
regent liep hij er toch bepaald niet de kantjes af. Zo te zien kwam hij voor
geen enkele vrije dag in aanmerking. Verschaften de zon-, feest- en
heiligedagen toentertijd de ambachtslieden een ruim aantal van 107 vrije
dagen in het jaar, voor Johan Evertsz brachten die dagen eerder
inspanning dan ontspanning!" .We kunnengerustzeggen,datwemethem
als initiatiefnemer 'tot de oprichting van het choralenconvict met een
bijzonder Kamper hebben te doen, met een toegewijd priester die het
behoud van eredienst en geloofop rooms-katholiekebasis na aan het hart
lag.
Ais trouw katholiek moet hij zeer ontsticht zijn geweest toen hij tot
tweemaal toe medewerkersaan zijnbeide scholen in de ketterijgeinteres
seerd zag. De eerste maal vieIhet nogal mee. Johan Petersz van de
Buitenschool werd in 1541 zeer dringend door Schepenen en Raad
vermaand geen verdachte of verboden boeken te verkopen, anders zou
hem zijn bedrijfsvergunningworden ontnomen!", De schoolmeester
typograafheeft dezewaarschuwingter harte genomen,want eenjaar later
kreeg hij van het stadhuis het bindwerk van het door de stadssecretaris
aangelegde repertorium aangeboden':".
Ernstiger was het geval-MelchiorPilgrimsz.Hierbijwas afvalligheidvan
het priesterschap inhet geding,want deze horist enondermeester had zich
eind '42 naar Wittenberg en vervolgens naar het eveneens Lutherse
markgraafschap Brandenburg begeven. Daar was hij getrouwd en zijn
huwelijkwas gezegendmetkinderen.In 1548waagdeMelchior Pilgrimsz
zichzonder permissievandekeizerofvande officiaalvandebisschopvan
Utrecht binnen Kampen, en dit om het hem toekomend erfdeel van zijn
overleden vader te komen ophalen. Hij werd op het stadhuis ter
verantwoordinggeroepen.Toch ishijer noggenadigafgekomen,want het
gericht heeft hem voor zonsonderganguit de stad verbannen-".
Maar de rector bleefonwankelbaar in zijn geloofen als zodanig leefdehij
na zijn dood in de herinneringvoort. Vooral in het rumoerigejaar 1566,
toen in vele Nederlandse gewesten de beeldenstorm woedde, zal men in
het eveneensonrustigeKampenvaak aan hemhebbengedacht,Een totaal
anders gestemde rector, Caspar Hoistech, ontpopte zich destijds als de
leidervan het hier opnieuwopduikendeProtestantisme. Die man had ook
al twee jaar eerder laten merken, dat hij zich niet al te druk voor de
koordienst wilde maken, en dit met de verontschuldigingvan "inn sijnn

J gesanck niet vaste te sijnn". Tijdens zijn rectoraat heeft hij ook de
zangplicht voor de jongens uit zijn klassen weten opgeheven te krijgen,
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want - aldus de hem door de magistraat gegeven instructie - "niemantz
van derselven saIl verbonden sijn to choer tgaen"!", Hier hebben we
kennelijk te maken met soepelheid ten aanzien van hen die om gods
dienstige redenen bezwaar maakten tegen de koordienst. Met de aankomst
van Alva in Brussel (augustus 1567) was Hoistech niet langer te
handhaven. En zijn opvolger, Thomas Chytropeus, kreeg van het stedelijk
bestuur aan het begin van zijn rectoraat deze gedenkwaardige aansporing
mee: "Item saIl meyster Thomas vurscr. sowel dat choere als die schoele
respicieren om aIle olde memorien ende goede gebruicken der hilliger
kercken to laeten geschien gelijck bij tijde van zalige mr. Jan van
Lymberich schoelmr. gedaen is worden". En bij die gelegenheid werd de
zangplicht, zoals te verwachten, opnieuw ingevoerd!".

Het heeft zin in het kader van dit artikel de vroegere Nijmeegse hoogleraar
L.J. Rogier te citeren. Deze heeft in de jaren veertig erop gewezen, dat de
geschiedschrijving de eerste helft van de zestiende eeuw te eenzijdig en
soms met te grote ijver als de tijd van verval van de katholieke kerk heeft
voorgesteld, tevens als de "incubatietijd" van de grote westerse kerk
scheuring.Daardoor heeftmen naar verhoudingte weinigooggehadvoor
het eigenevan dieperiode: de hoogtijvande kerkelijkeschilderkunstende
kerkmuziek. Juist ten aanzien van de bloei van de Nederlandse kerk
muziek aan de vooravond van de Hervorming yond hij het ongerijmdte
veronderstellen, dat een zo bij uitstek kerkelijkekunst opbloeide "uit een
poel van verderf'. En dat bracht hem tot deze uitspraak: "Een stervende
boom schenkt niet het leven aan een loot, die bloeiende vruchten
draagt"!".
Nu vertoonde de Kamper parochie in de behandelde periode zeker niet
uitsluitend verschijnselendie als symptomen van verval kunnen worden
uitgelegd.WeI werd ze in 1538/39 door de vrij grote aanhang van Arent
Graet van binnenuit echt bedreigd.WeImoest de stadhouder eraan te pas
komen om de afgedwaalde vice-cureit uit de stad te verwijderen. Zelfs
moest men vervolgens nog het afgedwongenontslag van de niet-reside
rende pastoor voor liefnemen.Maar demeerderheid bleefde kerkbewust
trouw. Haar houding tijdensde reI komt nu eenmaal niet zo direct als die
van de fel protesterende minderheid uit de archivalia te voorschijn. De
trouwekernwasmisschienevenoverbluft,echter nietberustend. Vandaar
dat magistraat en kerkbestuur de schade grotendeels konden hersteIlen.
Van grote betekenis was toen de keuze van een nieuwe pastoor, die
ditmaal bereid behoorde te zijn zich metterwoon in de stad te vestigen.
Andreas Fabri van Vrelant behaalde in hetjaar van zijn benoeming de
doctorstitel, ennogweIinhetwereldlijkrecht "decretorum doctor'F"; hij
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was de herder van wie menmocht verwachten, dat hij de zielszorg weer in
goede banen zou leiden.
Bet tijdvak van zijn pastoraat (1540-1557) wordt ook inderdaad geken
merkt door bloei op tweeerlei gebied zoals Rogier voor het algemeen
aangeeft. De Kamper schilderkunst gaf "een bescheiden, maar onmis
kenbare bloei" te zien!". Slechts een klein deel ervan heeft de zuiverings
woede der calvinisten in 1572 en 1580 doorstaan, maar het is voldoende
om als een tastbaar bewijs voor het toenmalige katholieke geloofsleven te
dienen. En al werd die kunst dan voortgebracht op bestelling van de
stedelijke overheid, de kerk, de filantropische instellingen en enkele
bemiddelde particulieren, toch heeft die de massa, waar zij ze te zien
kreeg, onmiddellijk aangesproken en op die manier ook in een religieuze
behoefte voorzien. De Kamper schilders legden zich naar de voorkeur van
die tijd toe op onderwerpen als Het Laatste Oordeel, Het Laatste
Avondmaal, De Werken vanBarmhartigheid enJezus, deKindervriend.
We kennenaIleennoghetwerkvanvierkunstenaars uit een familie:Ernst,
Jacob, Albert enWessel Maler. In de tweede eeuwhelftzouaan dat rijtje
ook - heel uitzonderlijkvoor die tijd!- de naam van een vrouw worden
toegevoegd.Dat was die van Mechteld toe Boecop, een Utrechtse van
geboorte,diedoor haar huwelijkmet een zoonuit een aanzienlijkKamper
geslacht naar hier kwam.
Bet lijktvrijwelzeker, dat de koorzanghierbijvergelekennogweleen iets
glanzender tijd heeft beleefd. Vooraanstaande parochianen namen initi
atieven om de traditionele eredienst in stand te houden. Zij moedigden
onder meer de ontwikkelingvan een indrukwekkendemuziekbeoefening
aan enbrachten geldvoorde stichtingvan een choralenconvictbijeen.Die
activiteitkan ookwordengezienals een strevenomde verbondenheidvan
de gelovigen met de kerk te verstevigen, de weifelaars voor afval te
behoeden en de Luthersgezindentot terugkeer te verlokken- dus als een
zeer vroegedaad vanContra-Reformatie.De bloeivande kerkmuziekviel
minder gemakkelijkaan te tonen dan die van de schilderkunst, want de
bewijzen daarvan sluimerden in de archieven. En met de gevonden
gegevens kan nog maar enkel op de organisatie en de bedrijvigheidder
zangers worden gewezen;de kwaliteitder muziekbeoefeningblijftbuiten
bereik, omdat de toen gebruiktemuziekboekende Reformatieniet hebben
overleefd. Juist op het punt van de kerkmuziek zal Kampen in het
Usselgebied, en ook in ruimer omgeving een heel aparte faam hebben
gehad; de Sint-Nicolaaskerkmet bijbehorende school moet een erkende
kweekplaats van uitstekende zangers en zangpedagogen zijn geweest'>'.
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NOTEN

Gebruikte afkortingen:
O.A. - Oud-archief der gemeente Kampen;
RA. - Rechterlijk archief der gemeente Kampen;
Ged.A. - Gedeponeerde archieven der gemeente Kampen;

1. RA., nr. 2, fol. 102v, e.v.; O.A., nr. 1332, fol. 13r.
2. O.A., nr. 6, fol. LXXVIv; zie verder W.A. Fasel, "De bestuurlijke verhouding

tussen stadsbestuur en geestelijke instellingen te Kampen". Kamper Almanak
1967/68, biz. 271. Fasel heeft abusievelijk bij de weergave van het raadsbesluit
van 1477 naast de Sint-Nicolaaskerk de Broederkerk genoemd, terwijl hij de
Onze-Lieve- Vrouwe bedoelt

3. Acta visitation is dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Monte factae, bewerkt
door RE. Hattink, Ov. Regt en Gesch. (1888), biz. 24-41.

4. Ged.A., B, nr. 1, biz. 3r-5r.
5. Ged.A., B, nr. 131.
6. Ged.A., B, nr. 169, biz. 6r-8v.
7. O.A., nr. 221, fol. 316r.
8. Ged.A., B, nr. 1, biz. 4v
9. R.R Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland v66r de Reformatie (1954),

biz. 442 e.v.
10. Het is onbekend onder welke invloed deze dag tegen de tiende eeuw tot Mariadag is

geworden. Vgl.Liturgisch woordenboek, Roermond (1965-1968), dl. II, kolom
1963 onder II.

11. Het aantal getijden geeft nogal eens aanleiding tot verwarring, want er zijn er
eigenhjk acht De oorsprong van het getal zeven Iigt in Psalm 119, vers 164:
"Zevenmaal daags zeg ikUw goedheid dank". Ter wille van de symboliek van het
getal zeven forceerde men zeven getijden door de metten en de lauden steeds als
een geheel te beschouwen en daarom werden ze in het koor steeds achter elkaar
gezongen of gebeden. Vgl.Ook Marian Castenmiller, "Liturgische vieringen in het
klooster Marienpoel", Spiegel Historiael, jan. 1983, biz. 23.

12. Castenmiller, Ibidem.
13. O.A., nr. 11, fol. 190v, 191r.
14. RA., nr. 54, fol. 4Or.
15. Ged.A., B, nr. 11, biz. XXXr.
16. Ibidem, biz. XXIIr.
17. A. Annegam, Floris en Comelis Schuyt, Muziek in Leiden van de vijftiende tot

het begin van de zeventiende eeuw (dissertatie Utrecht - 1973), biz. 13, 14;
J.Doove, "De zevengetijdencolleges inHolland,Mens enMelodie ,juli 1977, biz.
218-222.

18. O.A., nr. 1331.
19. Ged.A., B, nr. 170.
20. Ged.A., A, nr. 4. Blijkensde eerste bladzijde moet ernog een ouder deel aan vooraf

ziin zegaan.
21.1 O.A., nrs. 401-430. Uitde stedelijke rekeningen is het moeilijk citeren, omdat de

folio's niet genummerd zijn. Doorgaans heb ik mijn gegevens ontleend aan de
rubriek "allerley onseker onraedt".

21.2. Vgl. de dagelijkse diensten van de kanunniken in Culemborg. Post. Kerkelijke
verhoudingen, biz. 366.
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22. G.C.M. van Dijck,De Bossche optimaten (1973), Bijdragen tot de geschiedenis
van het zuiden van Nederland XXVII. biz. 149-156; 254, 260.

23. Kronijk van Johan van Breda. Uitgegeven door de Vereeniging ter beoefening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1864), biz. 9-13.

24. O.A., nr. 1331, fol. 251v, 259v.
25. Ibidem, fol. 309v
26. Vgl. Curt Sachs, De geschiedenis der muziek (Aula-Boeken, 1967), biz. 99.
27. RA., nr. 57, fol. 217v.
28. O.A., nr. 306, fol. 33r(VIII).
29. J. Nanninga Uitterdijk, "Inventaris van misgewaden, kerksieraden, enz. der St.

Nicolaaskerk te Kampen, 1565". Bijdragen tot degeschiedenis van Overijssel, 2e
dl. (1875), biz. 42.

30. Ged.A., A, nr. 4, fol. 122ar.
31. Ibidem, fol. 131r.
32. O.A., nr. 1331, fol. 6r.
33. W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen (1951),

biz. 193.
34. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, dl. V (1845), biz. 442: "Is

quippe intelligendus, qui primam horis matutinis celebratmissam"; Ged.A., A, nr.
4, fol 11v: "Praemissarius van de irste misse"; Nolet-Boeren, a.w., biz. 338.

35. Zie de regestenlijst van de gedepon. archieven in J. Don, De archieven der
gemeenteKampen (1963), dl. I, nr. 160; verderGed.A., A, nr. 4 fol. 17v,57v,61r,
65r, 70r, 86v.

36. Acta visitation is dioecesis Daventriensis ab Aegidio de Montefactae, biz. 27.
37. Niet te verwarren met de vicarie van het H.Kruis "ante chorum".
38. Post, Kerkelijke verhoudingen, biz. 377-380.
39. GedA., B, nr. 169, biz. 25r-26v.
40. O.A., nr. 1331, fol. 11r.De rectormoet niet worden verward met zijn naamgenoot,

de boekdrukker mr. Jan Evertsz, die eveneens in de kerkmeestersrekeningen van
1526 tot in 1539 toewordtgenoemd. Waarschijnlijkishij in 1541 gestorven;inhet
repertorium van de Sint-Cuneramemorie staat in datjaar genoemd "dye olde Jan
Evertsz" - veel ambachtslieden behoorden tot deze broederschap. G .H.A. Krans
in haar artikel 'De eerste boekdrukkers van Kampen in hun dagelijkse omgeving
en het "Kamper liedboek", Verslagen en Mededeelingen Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, 5ge stuk (1943), biz. 85-94 maakte van hem tevens een school
meester aan deBovenschool en een basconter in het kerkkoor, wat hij beslist niet is
geweest.

41. Ged.A., E, nr. 2, fol. 37r; zie ook Don dl. II, biz. 443, regest nr. 1194.
42. O.A., nr. 1331, fol. 131v, ann" 1537.
43. RA., nr. 7, foi. 144v
44. Don, dl. II, biz. 17, nr. 133; biz. 343, nr. 765; biz. 379, nr. 916; K. Schilder,

Repertorium op afgeloste rentebrieven, nr. 55, nr. 206.
45. R.R Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen

(1954), biz. 119.
46. Acta visitation is dioecesis Daventriensis, biz. 25.
47. O.A., nr. 2305. In die map bevindt zich een document d.d. 3/2/1555 handelend

over de opvolging van Johan Evertsz door mr. Henrick Vockinck. Daarin staat wat
toelichting over de vicarie "upt altaer Simonis et Judae". De vicaris is verplicht
beurtelings met de vicaris van het H.Kruis 4 missen per week te lezen. Daarbij
kwam nog een mis per week "alst hem best gelegen is". En dan om de andere
zondag nog een mis.
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48. Ged.A., E, nr. 2, fol. 38v.
49. Deze narnen zijn niet aile in het "Olt Officiatorium" (O.A., nr. 11) en in het

"Ordinarius Antiquus" (O.A., nr. 306) terug te vinden. Ik heb ze uit de rekeningen
van de getijdenmeesters, de stedelijke en de kerkelijke rekeningen.

50. Post, Scholen, biz. 35.
51. Krans, t.a.p., biz. 88.
52. O.A. nr. 2305.
53. Vgl.De tekst en uitleg (z.j.) van het Rijksmuseum van het Catharijneconvent te

Utrecht, biz. 16.
54. Specificatie inkomen rector (R),conrector (C) en ondermeester-buiten (0):

R C 0
10 10 2
20 12 5

ca. 15 ca. 15
ca. 7,5

68
5,5
5

kerk (pensie)
stad (pensie)
helft schoolgeld hoven
helft schoolgeld buiten
vicarie Sim. en Judas
H .Kruismemorie
Mis-Wisselman
adiutor chori
presentie (kerk)
getijden
Jan Bommels hof
tenebrae
lof op vrijdag

g.g.

7,5(?)

2

15
8
13
1
1

13

131,0 77 29,5 "
55. O.A., nr. 2305. Document beginnend met "Opcomsten totter schoelen ...".
56. O.A., nr. 1331, fol. 233r.
57. Post,Scholen, biz. 135.
58. O.A., nr. 2305: document beginnend met de woorden "Dit navolgende moet die

rector der schoelen iaerlix werder uutrichten an sijn gesellen ende ander"; en het
document gedateerd op 3/2/1555.

59. O.A., nr. 8, fol. 131r; O.A., nr. 11, fol. 223v.
60. O.A., nr. 7, fol. 64g.
61. O.A., nr. 2305. Briefbeginnend met "Mijn Eersarnen Heren is sondertwijvell well

indagtyg".
62. W.v.W. was de oudstezoon vande Kamper klokgieterGeertvan Wou. Hij schijnt

weinig bedreven te zijn geweest in het handwerk van zijn vader en ook weinig
succesvol in zaken, waardoor hij in de jaren veertig meer en meer tot armoede
verviel en ten slotte genoegen moest nemen met een baantje als schrijver op de
Venepoort, in welke omstandigheid hij dan dagelijks les kon geven. W.v.W.
overleed in 1560. Vgl. C.N. Fehrmann,De Kamper klokgieters (1967), biz. 133-
135, 150.

63. O.A., nr. 1331, fol279r en fol. 401v.
64. Post,Kerkelijke verhoudingen, biz. 444, 445.
65. O.A., nr. 1331, fol. 41v.
66. O.A., nr. 306, fol. 75r. De aanstelling van Rombout de Vos eveneens aldaar fol.

75r.
67. O.A., nr. 1331, fol. 6v.
68. Aldaar, fol. 1gv.
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69. Don, dl. II, biz. 487, regest nr. 1380.
70. O.A., nr. 1331, fo!' 38v, 39v; fo!' 212r.
7!. Aldaar, fo!' 150r
72. Aldaar, fol. 84r (anno 1533): "Item betaelt Jan Voes sangmeister van syen scriven

a1svan dye discant buecken .....". Aldaar, fol. 326r. Anno 1559: "Bet. an Comelys
van Mechelen vor iiii boeck lombars papier om M. Jan Vos een nyew sanckboeck
in te scrijven inmusijcke....". Aldaar, maar nu nr. 1332, fol. 40r (anno 1575): "Soe
mr. Jan Vos sanckmeister inGodt verstorven is gewest ende vele geschreven hadde
voer de karke daer hij nyet voer geloent is gewest, hebbe wij ons verdraegen myt
zijn naegelaeten soen Baptiste van a1tgetij dat sijn vader voer de karke geschreven
hadde ende ander dynst ongeloent hebben ....." .

73. O.A., nr. 1332, fo!' 29v.
74. O.A., nr. 1331, fo!. 252v, fol. 260r.
75. De andere kinderen kende ikuit de kerkelijke rekeningen; haar naam achterhaalde

ik in het RA., nr. 80, fo!' 435v.
76. RA., nr. 80, fol. 250v, 256v, 273v, 277v. Jacob de Leeuw wordt voor het eerst in

1536 genoemd.
77. RA., nr. 58, fol. 41r en 103v.
78. RA., nr. 80, fol. 262v; zie verder R.A., nr. 57, fo!' 124v.
79. O.A., nr. 1331, fo!' 140Ven 148r.
80. De instructie voor de koster is te vinden inOA.,nr. 306, fo!' 74r.
8!. GedA., B, nr. I, biz. 31v.
82. O.A., nr. 2305; de ordonnantie staat als bijlage afgedrukt in J.C. Bijsterbos,

"Mededeeling over de geschiedenis van het onderwijs te Kampen". Verslagen en
Mededeelingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 7e stuk (1872), biz. 54 t/
m 56. Bijsterbos stelt deze ordonnantie op 1550, wat mij niet aanvaardbaar lijkt,
gezien het genoemde aantal docenten.

83. Bijsterbos, t.a.p., biz. 44.
84. H.W. Fortgens, 'De Latijnse school te Kampen". Verslagen en Mededeelingen

van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 71e stuk (1956), biz. 58.
85. O.A., nr. 306, fo!' 187r.
86. Bijsterbos, t.a.p., Bijlage I, biz. 52, 53.
87. Don, a.w., d!. I, biz. 262, regest 495: 27/7/1558 Voorwaarden waarop Aggaeus

Snecanus tot pastoor van Kampen is aangenomen.
88. O.A., nr. 306, fo!' 29r.
89. RA., nr. 54, fo!' 40v.
90. VgI. N. Wesselingh O.S.B., "Didaktiek van het gregoriaans in de Middel

eeuwen", Gregariusblad,jg. 107, afl. 2, biz. 110.
91. O.A., nr. 2305, brief van de ondermeesters Dirck van Nieumeghen en Lambert

Jansz aan de Raad. Deze ongedateerde brief moet gesteld worden op het jaar
1560.

92. O.A., nr. 2305, t.a.p.
93. J. Nanninga Uitterdijk, "Aanteekeningen uit de rekeningen der St.-Nicolaaskerk

te Kampen, betreffende kunst en kunstvoorwerpen", Bijdragen tat de ge
schiedenis van Overijssel, d!. IV (1878), biz. 300.

94. Aldaar, biz. 304.
95. O.A., nrs. 421 en 424, onder "Betaelt an a1lerhande onseeker onraedt".
96. O.A., nr. 306, fo!. 11r.
97. Wstinc,Het rechtsboek van de Dam, uitgeg. door S. Muller Fz., biz. 34-36; Post,

Kerkelijke verhoudingen in Nederland, biz. 448.
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98. Post, t.a.p., biz. 449.
99. J. Nanninga Uitterdijk, ''Een Kamper boekdrukker van 1524". Bijdragen tot de

geschiedenis van Overijssel, dl. I (1874), biz. 380.
100. O.A., nr. 91. Briefd.d. 21/1/1526.
101. S. Elte, "Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch, van ongeveer 1530 tot

ongeveer 1580". Verslagen en Mededeelingen Ov. Regt en Geschiedenis. 67e
stuk (1952), biz. 73.

102. W. Nagge, Historie van Overijssel, dl. II. Uitgeg. door F.A. Hoefer (1908),
biz. 154.

103. Hierover zijn we ingelicht door de aantekeningen van de zestiende-eeuwse
stadssecretaris Johan van Breda, Kamper Kronijken 1. Uitgeg. door de Ver
eeniging ter beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (1862), biz. 131
e.v.; vgi. Nagge, t.a.p., 154.

104. Nagge, t.a.p., biz. 155.
105. C.N. Fehrmann, "Albert Pigge, een vermaard Kampenaar". Kamper Almanak

1955/56, biz. 209.
106. Fehrmann, t.a.p.
107. O.A., nr. 1331, fol. 238r.
108. Ged.A., E, nr. 2, fol. 32r.
109. Aldaar, fol. 86v.
110. Aldaar, fol. 37r.
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