
DE BOUWGESCHIEDENIS
VAN HET "SOETE-NAEME-JHESUS"-WEESHUIS

TEKAMPEN
(1539-1587)

door Chr. J. Kolman

Vlak bij de St.-Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen staat in de Hofstraat
(or. 20) een vervallen bouwwerk. In de scheurende, uitbulkende en vale
muren zijn, temidden van grotere 1ge-eeuwse vensters, dichtgemetselde
boogvensters zichtbaar. Van de oorspronkelijk aantrekkelijke architec
tuur straalt dit gebouw in de huidige verwaarloosde staat niets meer uit. In
de tweede helft van de 16e eeuw maakte het deeIuit van het zogeheten
"Soete- N aeme-Jhesushuys", een in 1539 met steun van enkele religieuze
instellingen gesticht weeshuis. De grote promotor van dit tehuis was
Mr. Johan Evertsz a Lymberich, rector van de Latijnse school. Een aantal
van zijn leerlingen zong in het koor van de St.-Nicolaaskerk. De
combinatie van studie en koorzang werd echter een dermate grote
belasting voor de kinderen dat gezocht werd naar een intensievere
begeleiding op school, in het koor en in het dagelijks leven. Zo ontstond het
idee een tehuis voor twaalf professionele koorzangertjes, choralen, te
stichten.
Daamaast was er mogelijk nog een andere reden. Door de koorzang
volgens de katholieke traditie te stimuleren, werd een teken van protest
gegeven tegen de Lutherse invloed van de vice-cureit Arent Graet. Deze
plaatsvervanger van de in Utrecht verblijvende pastoor Albert Pigge
veroorzaakte met zijn "nieuwlichterij" de nodige opschudding in de
Kamper religieuze gerneenschap'. Tot de weesmeesters, ofwei "voor
standers der wezen", behoorden dan ook de pastoor, de provisoren en
kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk, een memoriemeester van het
Heilig-Kruismemorie en een procurator van de huiszittende armen-,
Particulieren, zoals Weyme van der Straten en Alyt Huyginck, steunden
het weeshuis met schenkingen. De stad deed bij de stichting de toezegging
in het onderhoud van het weeshuisgebouw te voorzierr' en deed deze
belofte in later tijden, bij de uitbreidingen van het complex, ook gestand.
Misschien was Eylardt Cromme, de broer van Weyme van der Straten en
schepen van de stad, de pleitbezorger bij de raad voor dit aanbod. Zijn
sociale bewogenheid valt af te lezen uit zijn activiteiten bij de stichting van
het Pesthuis, later stadsziekenhuis, in 15384•
Met het overlijden van de eerste regent, Mr. Johan Evertsz, in 1554 nam
de invloed van de stad op het tehuis toe, resulterend in de omvorming tot
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burgerweeshuis. De rol van het weeshuis in het 16e-eeuwse culturele
leven van Kampen, in deze almanak eveneens beschreven, is erg
interessant. De geschiedenis van het gebouw, ofliever gebouwencomplex,
is daarentegen ook de moeite waard. De bloei- en vervalperioden van de
instelling zijn er op aanschouwelijke wijze uit af te lezen.
Het pand in de Hofstraat is nu nog de meest tastbare herinnering aan het
weeshuis van weleer, zij het dat het pas in een laat stadium van het tehuis
gebouwd is, namelijk in 1565. In de decennia daarvoor had de instelling
zich al uitgebreid van een pand aan de Boven-Nieuwstraat naar meerdere
huizen in de omgeving. Over dat groeiproces zijn nog veel gegevens te
vinden, enerzijds in de geheel of gedeeltelijk bewaard gebleven panden
zelf, anderzijds in de historische bronnen. De belangrijkste daarvan zijn
het Cartularium van het weeshuis en de stedelijke rekeningen. Een
gedetailleerde inventaris van het interieur van het Regentshuis en een
evenzeer unieke beschrijving van de bouwactiviteiten in 1558 maken een
levendige reconstructie mogelijk.

Het Soete-Naeme-Jhesushuis in de periode 1539-1554
Op 30 januari 1539 kocht Mr. Johan Evertsz a Lymberich het huis van
wijlen Grete Borcherts in de Boven- N ieuwstraat. Haar erfgename G hese
Johansdochter en de voor haar optredende mombers of voogden, Mr.
Godtschalck Indick en Geerdt Buyter, bedongen bij de verkoop dat Ghese
haar verdere leven in het achterhuis zou mogen blijven wonen en de
beschikking zou houden over het achtererf tot aan de Hofstraat. Ook werd
het haar toegestaan die woonruimte te verhuren en zelf elders te gaan
wonen. De onderhoudskosten voor het achterhuis kwamen voor rekening
van het weeshuis en daarmee van de stad'.
Johan Evertsz woonde met zijn vader Evert Jorisz ten zuiden naast het
aangekochte pand en het lijkt dan ook zeer aannemelijk dat hij, bij het
overlijden van Grete Borcherts, de aankoop van het huis georganiseerd
heeft. Al in augustus 1538 schonk Weyme van der Straten, als testa
mentrice van zaliger Grete Hans, eenjaarrente van zes koopmansgulden
voor de aankoop van het huis, om "etlycke arme scholieren ter duechden
ende scholen by hulpe van guede luyde onderholden te worden'", In het
tehuis woonde ook een verzorgster, ofwel "stedyge maget". Zij zorgde
voor de voeding en kleding van de kinderen en regelde de dagelijkse gang
van zaken, daarbij gecontroleerd door de vrouwen van enkele wees
meesters, die onaangekondigd konden binnenstappen voor inspectie 7.

Mr. Johan enzijnvader schonkenbijde stichtinghuneigenwoningtot huis
voor de regent. Mr. Johan Evertsz vervulde tot zijn dood als eerste deze
functie. In zijn testament uit 1551 bevestigde hij de schenking,met de
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voorwaarde dat zonder toe stemming van provisoren en weesmeesters huis
noch huisraad na zijn dood gewijzigd mochten worden". Al snel bleek het
eerste huis te klein voor de twaalf choralen en hun verzorgster en werd er
gezocht naar uitbreidingsmogelijkheden. De weesmeesters kregen in
1542 de kans om het noordelijk gelegen buurpand van Herman en Mathijs
Leyendecker te kopen". Het Soete-Naeme-Jhesushuis werd in het begin
dus gevormd door drie naast elkaar gelegen huizen aan de Boven
Nieuwstraat, met tot aan de Hofstraat strekkende erven.
Voor het achterhalen van eventuele bouwkundige resten is het van belang
eerst de exacte plaats van deze panden op de plattegrond van Kampen te
weten te komen. Een reconstructie van aIle huisoverdrachten na de
opheffing van het weeshuis is, bij gebrek aan gegevens, onmogelijk.
Gelukkig is er weI een ander gegeven dat ons verder helpt. In het bezit van
het Kamper museum bevindt zich namelijk de gevelsteendie vroeger de
gevelvan hetweeshuissierde.E. Moulinheeftdeze steen inde eerste helft
van de 1ge eeuw nog op de oorspronkelijkeplaats gezien en geeft in zijn
"Historische Kamper Kronijk" het in 1839 geldende wijk- en huis
nummer.Met behulpvankadastrale gegevensen volkstellingenuit die tijd
kandat herleidwordentot hetperceelBoven-Nieuwstraat 15, toen inbezit
van de veehouder Jan GroenlO• Daaruit voIgtdat eertijdshet Regentshuis
gelegenwas op nr. 13 en het in 1542 aangekochte pand op nr. 17.
De tekst van de gevelsteenvermeldtde reden en datum van de stichtingen
luidt "Sacra est nominidomushaec Christi salutiferoJesuAnno Domini
1539. Alendis formandisque scholasticulis dicata tenuibus" (Dit huis is
gewijd aan de heilbrengende naam van Jezus Christus in het jaar des
Heren 1539. Het isbestemdvoorde lichamelijkeengeestelijkeopvoeding
van arme scholieren). In het midden van de steen is een cirkel zichtbaar
waarop, volgens Moulin, de beeltenis van Jezus met de tekst "Jesus
salvator mundi" (Jezus, redder van de wereld) stond. Op last van het
burgerbestuur in 1795 zou deze cirkel afgebiktzijn omdat men het voor
een adellijk familiewapen aanzag". Deze verklaring doet enigszins
vreemd aan, maar het blijft een feit dat de middencirkel schoongebikt
is.
De nu gelocaliseerdepanden kunnengereconstrueerdwordenmet behulp
van de bouwkundigeresten en het archiefmateriaal.

a) Het Oratorium
Het oorspronkelijketehuis is voor een belangrijkdeel bewaard gebleven
en bestaat uit een pand met begane grond en zolderverdieping. Uit de
koopacte bleek al dat het verdeeldwas in een voorhuis, voor de kinderen,
en een achterhuisvoorGhese Johansdochter. Op debeganegrondwerden
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en worden deze delen gescheiden door een stenen muur, op de "overste
boene" (zolder) door een houten schot. Dit schot moest dichtgemaakt
worden om te voorkomen dat Ghese hinder zou ondervinden van de
weeskinderen, die evenals zij op zolder sliepen. Niet aIleen in huis werd
Ghese afgescheiden van het tehuis, ook haar erf werd met een "atTvre
dinge" van het overige terrein afgesloten". Voor de interne aanpassingen
aan het huis werd Evert Jorisz betaald door de stad. Verder werd er riet
gebracht voor de "vredinghe"!", Bij de bouw van het "sieckhuys" in 1565
werd de rieten afscheidingvermoedelijkvervangendoor een stenenmuur
tussen laatstgenoemd pand en het achterhuis. Resten daarvan zijn nu nog
aanwezig.
Volgensde statuten van 1541 was er ookeen "bedecamere", waaraan het
huis een enkele maal de benaming "oratorium" ontleende'". Deze
benaming zal hier verder ter onderscheiding van de andere panden
gebruiktworden. In debedekamerkondende kinderenhungebedsplichten
vervullen en hier moet ook het drieluik gehangen hebben waartoe Johan
Evertsz tegen het einde yah zijn leven de opdracht gaf IS. Gezien de
omvang van het pand kan het echter geen grote ruimte geweest zijn.
Het achterhuis ishet bestbewaard gebleven(zie afb. 1en2).Vermoedelijk
zijn de muren van het voorhuis en de voorgevel ook nog origineel, maar
deze zijn nu aan het oog onttrokken door afiimmeringenen pleisterwerk.
Er is verschil in steenformaat te meten tussen de rechter zijgevel
(24xI3x5~ em) en de linker zij- en de achtergevel (23xllx5 cm).
Verstening van het huis in twee fasen is dus aannemelijk, waarvan de
eerste waarschijnlijk in de 15e eeuw". In het achterhuis zijn de zware
moerbalkenvande zolder nogzichtbaar. De kinderbintenzijnverdwenen,

. maar dekepen indemoerbalkenverraden hun vroegereaanwezigheid.De
vloerconstructie met moer- en kinderbinten was in de 16e eeuw minder
populair dan de enkelvoudigebalklaag en een 15e-eeuwsedatering is dan
ook niet uitgesloten.De kapconstructie, bestaande uit daksporen rustend
op jukken met rechte jukbenen, is nog voor een deel intact. De vroegst
gedateerdekappenvandit type inKampen zijnBurgwalstraat6 (1530) en
Vloeddijk 11 (1538). De kap zou dus nog van kort voor de aankoop
kunnendateren, maar aannemelijkis dit niet. Het spijkerenvan praktisch
aIle verbindingen en het ontbreken van telmerken (montagenummering)
op dejukken wijzenop een dateringin de tweede helftvan de 16e eeuw".
De jukken zijn rommelig van opbouw, met toegevoegdeonderdelen, en
staan merkwaardiggenoegop de borstwering.Hierdoor zijnde zijmuren
dan ook gaan uitbulken.De nummeringvan de telmerken op de sporen is
bovendienverstoord. Dit alles duidt op samenvoegingvan oorspronkelijk
en secundair materiaal bij een verbouwing. Hiervoor komt de nog te
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Reconstructie van het achterhuis van Boven-Nieuwstraat15. in de situatie na
1558.

afb. 2 BestaandetoestandachterhuisBoven-Nieuwstraat15.
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bespreken verbouwing in 1558 het meest in aanrnerking. De 16e-eeuwse
kap in het voorhuis is in latere tijd vervangen door een rondhouten grenen
kap. Op de zolder zijn geen sporen meer te vinden van de vroegere houten
afscheiding.

b) Het Regentshuis
Van het Regentshuis zijn geen bouwkundige resten bewaard gebleven.
Toch is dit huis goed te reconstrueren, dankzij het testament van Johan
Evertsz uit 1549 en de aanvullingdaarop uit 1551. Daarin zijnboedelbe
schrijvingenopgenomen,waarbij het aan toekomstigeregentenna te laten
huisraad per vertrek beschreven wordt (zie bijlage). Zo blijkthet huis de
volgendevertrekken te hebben gehad: in het voorhuis een "sael" en een
"schrijfcamerken", bij de achtergevel een "camere" en op de verdieping
nog een "camere". Uit de inventaris van de achterkamer en uit de
aanwezigheidvan een schoorsteen blijktdat dit vertrek gebruiktwerd als
keuken. De kamer boven was een slaapkamer, met een "beddestede of
koese". Het resterende deel van de verdieping, tevens zolder, werd
gebruiktvoor de opslagvan roggeenmogelijkook andere levensmiddelen
en huisraad. Achter het huis was" dat cleyne coeckenken", een bij- of
achterkeuken die in 1558 afgebrokenwerd".
Van het opgesomde meubilair zijn vooral de grotere meubelstukken
interessant, zoals de indemiddeleeuwenergpopulaire "sittenen" (houten
banken). Verderworden genoemd:een "setelstoel", verschillende tafels,
waaronder een op schragen, eenbedstede, eenkleerkast en een "boecken
kiste". Deze laatste stond op de slaapkamer aan het voeteneind van het
bed. Onder de zittingen van de "sittenen" in de "sael" werden ook
"boecken" en "chaerten" (handschriften) bewaard. Twee "chaerten"
wordenmet name genoemd,namelijk"Peregrinatio Pauli" en "Europa".
Uit eennotitie indemargevande tekst blijktdat eenzekerejofferBate van
den Grave in 1558 een schilderij heeft geschonken aan het weeshuis,
namelijk"dieboetscap [Maria boodschap?]opeenmanierevan eenjaecht
in een taferiel". Gezien de plaats van de aantekening, bij de beschrijving
van het interieur van het Regentshuis, mag worden aangenomen dat dit
schilderij daar een plaatsje heeft gevonden.
Verder is er nog een uitgebreidebeschrijvingvan het huishoudelijkgoed,
van zoutvaatje tot tinnen schotelsenvan servettot tafellaken.De lijstgeeft
aIleendatgenewat aan de toekomstigeregentnagelatenwordt, er kan dus
nog meer geweest zijn. De inventaris is niet overdreven rijk en in
overeenstemming met de redelijk sobere behuizing'". Het beroep van
Johan Evertsz wordt duidelijk weerspiegeld in de schrijtkamer en de
collectie boeken en handschriften. In zijn testament stelt hij bij de
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Geerstraat

Hofstraat

a

qfb.3
Ontwikkeling van het weeshuiscomplex: a) situatie 1542-1558, b) situatie tot 1565, c)
situatie na 1565.
De huizen met gearceerde daken bestaan nog in herkenbaar ltie-eeuwse vorm, de
overige panden zijn sehematisch ingetekend.
1. Regentshuis, 2. Oratorium, 3. achterhuis Ghese Johansdochter; 4. Reventer;
5. Regentskamer (1558), 6. in 1563 aangekochte huizen; 7. Sieckhuys (1565).

233



nalatenschap de voorwaarde dat zijn opvolger een priester dient te zijn en
dat hij "onbehindert durch enygen dienst tsij van musyke oft anders" dient
te werken ten behoeve van het weeshuis.
In 1554 schenken enkele particulieren hettehuis ook nog enig huisraad, te
weten een "sittenken", een "beddestedeken" en een "schijrm op een
maniere van een pulmte", dat wil zeggen een soort lessenaar met gesloten
achterschot. Men spreekt in dezelfde tekst ook over een "hanckcamere",
waarmee mogelijk een insteek (tussenverdieping) bedoeld is20• In welk
pand van het weeshuis dat vertrek gezocht moet worden, is onduidelijk.

c) Het Reventer
Ook het huis op nummer 17 is na de 16e eeuwherbouwd.De historische
bronnen gevenbovendienweiniginformatie.Bekend isdat het pand na de
aankoop in 1542 in gebruik is genomen als keuken en eetzaal voor de
kinderen, om welke reden het weI"Reventer" werd genoernd". Ret huis
waswaarschijnlijkverdeeld in een eetzaal in de voorkamer en een keuken
inde achterkamer.Achter het huiswaseenkleinwashuis". Uit de statuten
van 1541 blijktdat er toen in de eetzaal van het Oratorium een grootblad
op schragen gebruikt werd als eettafel". Na het eten konden blad en
schragen weggezet worden. In 1542 is deze tafel ongetwijfeldnaar het
Reventer verhuisd.

In afbeelding 3 zijn de behandelde panden aangegeven met de latere
uitbreidingenvan het complex.Uit bovenstaande reconstructie blijktweI
dat het gaat om drie eenvoudige huizen met slechts begane grond en
zolder, het huistype dat in de gewonestraten van Kampen en elders inde
16e eeuw normaal was. Ret Oratorium was zeker een stenen huis en,
gezien de schoorstenen van de keukens in het Regentshuis en het
Reventer, waren die laatste panden waarschijnlijkook geheel of gedeel
telijk versteend. Ret was gebruik om slechts een deel van het huis te
verwarmen, maar de eetzaal en het voorhuis van het Oratorium kunnen
ookopenhaarden gehadhebben.Ret Oratoriumwasoverigenshet langste
pand, met een plattegrond van ± 18x6 m. Aan de buitenzijde van het
achterhuis zijn aan beide kanten resten van oorspronkelijke vensters,
mogelijkkloostervensters, zichtbaar (zie afb. 2). Voor de weeskinderen
bleef, na aftrek van het achterhuis van Ghese, een ruimte van± 12x6m.
over, een bescheiden behuizingvoor twaalf kinderen en een verzorgster.
Zelfsna de aankoopvanhet tweedepandbleefhet passen enmetenmetde
ruimte. De kinderen sliepen op zolder, direct onder de dakbedekking,
zonder beschietingof isolatie. De nachtrust was voor hen lang niet altijd
een genoegen. Ook de bedekamer, keuken en eetzaal moeten, in ver-
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houding tot het aantal personen dat er gebruik van maakte, krap geweest
zijn. De vermeldingen, dat de keuken achter het Regentshuis "ongescickt
ende onbequeem" was en dat in het washuis "even een mensche ... staen
konde", zeggen voldoende".
Tot enige jaren na de dood van Mr. Johan Evertsz bleefhet weeshuis in
omvang beperkt tot deze drie panden. Veel verbouwd werd er in die
periode niet. Weliswaar kreeg men in 1541 dertig herenpond van de stad
en in 1546 tien herenpond van Alyt Huyginck "tot tymmeringe" en gaf de
stad in 1549, en 1552/3 beide keren ongeveer twintig herenpond uit aan
timmerlieden, metselaars en hourzagers", toch was dit alles onvoldoende
voor echte ingrijpende verbouwingen en betrof het eerder groot onder
houd.

Het Soete- N aeme-Jhesushuis als burgerweeshuis in de periode 1554-
1565
Met de dood van Mr. Johan Evertsz a Lymberich op 7 augustus 155426
verdween de bezielende kracht achter het Soete-Naeme-Jhesushuis en
nam de invloedvan de stedelijkeoverheid toe. Al voorheen had men via
toezichthouders, namelijkde provisorenvan de St.-Nicolaaskerk, directe
banden met het weesbestuurgehad.Aan de uitgavenvoor het onderhoud
vandegebouwenzal destad ookweIenigeinvloedontleendhebben.Vanaf
1550bezocht de raad bovendienelkjaar, op demaandagna hetoctaafvan
Pasen, het weeshuis voor controle van het huisraad".
Inmei 1554, kortvoorhetoverlijdenvanJohan Evertsz, lietburgemeester
Herman Cruse de ordonnantie van het weeshuis in Amsterdam over
schrijverr",omdaaruit enkele aanpassingenvoor de statuten van 1541 te
halen. In de nieuwe statuten'" bleef het religieuze karakter van de
oorspronkelijkeinstellingnogonaangetast.De nieuweregent, de priester
Henrick van Heerde, werd echter niet langer belast met de boekhouding.
Deze kwam nu in handen van de procurator van de huiszittende armen,
een ambtenaar van de stad. Het Cartularium, een opsomming van
allerhande documenten betreffende het weeshuis, ontstond ook in deze
tijd. De diverse schenkingen van goederen in natura, jaarrenten, aal
moezen, vruchtgebruikvan erfenissenen de financiele steun van de stad
werden er in genoteerd. Een overzicht van de jaarlijkse inkomsten en de
termijnen waarover men bepaalde inkomsten daadwerkeJijk ontving,
ontbreekt echter. De financiele ontwikkeling van het Soete-Naeme
Jhesushuis is evenwel een apart onderzoekwaard.
Bovendienbleefhet weeshuisniet langeraileen een tehuis voor een select
groepje van twaalf choralen. Het werd nu volledig opengesteld voor
weeskinderenvan de armeburgersvan de stad. Het tehuis kreegdaarmee
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het karakter van een burgerweeshuis. Dit werd expliciet meegedeeld aan
Margaretha, gravin van der Marek en Aremberg, toen zij probeerde een
protege in het weeshuis te laten opnemen. Ret stadsbestuur weigerde haar
verzoek te steunen, omdat het tehuis bestemd was voor kinderen van de
armste burgers en omdat veel inkomsten van het weeshuis gebonden
waren aan strikte naleving van deze regel".
Tenslottewerdenernaastjongens nuookmeisjesaangenomen.Ret aantal
kinderenwerd in eerste instantie vermeerderdmet zes meisjes,maar men
hield de mogelijkheidopen, indien de inkomsten zouden blijven stijgen,
om in de toekomst nogmeer kinderenop te nemen. Ret gevolgwas dat de
behuizingnu ook voor 16e-eeuwsebegrippen duidelijkte krap werd. De
komst van de meisjes betekende bijvoorbeeld dat er scheiding in de
slaapruimten moest worden aangebracht. In de periode 1554-1565 ging
men dan ook aan de slag om het bestaande complex te modemiseren, in
1558 door uitbreiding en verbouwing, in 1563/4 door aankoop van
nabijgelegen panden en in 1565 tenslotte door de bouw van een
"sieckhuys" in de Hofstraat,

a) De Regentskamer
De eerste uitbreidingyond plaats in 1558 enwei achter het Regentshuis.
Een unieke beschrijvingvan de bouw, gecombineerdmet gegevensuit de
stedelijke rekeningen, maakt een goede reconstructie mogelijk", De
k1eineachterkeuken, die "niet alleene merckelijke reparatie behoeffde,
mer oeck ongescicktende onbequeemwas in toe sitten endebijsunderdes
wijnter dages", werd afgebroken en maakte plaats voor een "proper
eerlijkecamere", ook wei aangeduid als de Regentskamer (zie atb. 3b).
De eerste werkzaamhedenbegonnen"des dinxedagesna bovenkermisse,
namentlijke den soevenden junij Anno 1558". De laatste afrekening
geschieddeop 19februari 1559.Ret ceremonieelrondhetplaatsen vande
eerste steen bestond in de 16e eeuw uit het leggen van enkele muntjes
onder de eerste stenenvan de fundering.BijdebouwvandeRegentskamer
werd dit gebruik in ere gehouden, evenals in 1563 bij het maken van een
muur rond de binnenplaats en in 1576 bij de bouw van een stal voor het
weeshuis.De ceremoniewerd steeds door twee personen, metselaars dan
wei direct bij het tehuis betrokkenen, uitgevoerd'" en had tot doel zegen
over het werk af te smeken en ongeluk af te kopen.
Uit de bouwbeschrijvingblijkt dat ook dit gebouw slechts een begane
grond en een zolder had. Beneden was er allereerst een vertrek dat het
daglicht ontving via k1oostervensters,met "rontomme... besloten sit
tenen" (banken met bergruimteonder de zitting), vier "scabel bancken"
(voetenbankjes) en een eettafel. Hier werden vermoedelijk de vergade-

236



ringen met de weesmeesters gehouden. De vermelding van een brand
roede, tang en "vuerscupken" (asschep) duiden op de aanwezigheid van
een open haard. Op de begane grond was verder aileen nog een portaal met
een wenteitrap. Deze leidde naar de zolder, waar een kamer met bedstede
afgetimmerd was. Het is daarom waarschijnlijk dat regent Henrick van
Heerde in de Regentskamer woonde. Het lijkt mij namelijk niet aanneme
Jijk dat de verzorgster van de kinderen hier sliep, want controle op de
kinderen was vanuit dit aparte gebouw niet mogelijk. De maaltijden voor
de regent zullen nog in de keuken van het Regentshuis zijn klaar
gemaakt.
Naast de nieuwbouw werd er ook verbouwd aan de drie oudere panden.
Voor het Regentshuis wordt gesproken over "noch hebben sie die Regents
coeckene ende dat voerhuys laten hoghen". In eerste instantie is men
geneigd te denken dat de verdiepingsvloer verhoogd is, maar dat betekent
een ingrijpende verandering van de vloer- en kapconstructie, waarvan
niets blijkt in de bronnen. Veeleer ging het om ophoging van de begane
grondvloer. Er werden 3000 "fluerstenen" besteld, gerekend met de toen
gangbare maten van 13x 13 orI5 x 15 cm., genoeg voor zowel de vloer in de
Regentskamer als in het Regentshuis. Bovendien is er sprake van het
"lenghen ende becleeden" van de schoorsteen. Het hogere vloemiveau
maakte vergroting van de schoorsteenmantel noodzakelijk. De keuken
behield haar functie en kreeg er zelfs een "spijscamerken" (provisiekast)
bij. In het voorhuis werd onder de trap nog een provisiekast gemaakt. Op
de verdieping werd de "rogghe boene" opgeruimd en afgedicht, Deze
veranderingen kunnen erop wijzen dat het Regentshuis nu ook voor de
wezen gebruikt werd, bijvoorbeeld om de meisjes een eigen keuken en
slaapzaal te geven, terwijl men de jongens apart hield in het Oratorium en
het Reventer. Wei wordt de keuken in het Reventer nog specifiek als
"kyndercoeckene" aangeduid.
Achter op het plaatsje van het Regentshuis werd een nieuw "hoflhuisken"
gemaakt, voorzien van een afdak met loden goot. Een fraaie afwerking in
een tijd dat nog veel huizen het zonder goten moesten stellen. In de
rekeningen keren de tonnendragers voor het legen -van de beerputten
regelmatig terug. Niet zonder ironie werden ze soms "goltgravers"
genoemd. In het complex waren in 1563 drie privaten voor ongeveer
twintig personen en na 1565 vier, voor een groter aantal bewoners'", In
1564 werd de "kynder putte", vermoedelijk op de binnenplaats, voorzien
van een nieuwe ketting".
Aan de twee andere huizen werd minder veranderd. Het Reventer kreeg
een nieuw washuis, dat met twee deuren uitkwam op een vergroot portaal,
grenzend aan de keuken. Dit washuis was dus evenals de kleine

237



voorganger een uitbouw achter het huis. Ook hier werd de roggezolder
opgeruimd en met houten delen beschoten. Bij deze gelegenheid werd ook
een "sitten" met opslagruimte voor turf naar de "weesekynder coecke
nege" overgebracht. De stad had in 1555 hout geschonken om een "turff
sitten" te maken voor de keuken van de regent".
De achterkamer van Ghese, die nog steeds leefde, werd voorzien van
nieuwe daksporen en pannen. De in het achterhuis aangetroffen kap kan
qua constructiekenmerken wel in dit jaar geplaatst worden. Aan het
voorhuis werd aIleen een plaatselijke dakreparatie uitgevoerd, aan een
"groet gevack [gat in dak] ... dat seer quaat was boven die knechtkens
bedden". Het Oratorium kreeg bij deze verbouwing echter wel een andere
functie, die van "weesekynder schole?". Dat was uiteraard geen Latijnse
school, want daarvoor bleef de school bij de Bovenkerk in gebruik. De
meisjes gingen daar echter niet heen en kregen les op een Duitse school.
Het lijkt aannemelijk dat men de eigen weesmeisjes in het voorhuis les gaf,
terwijl de jongens naar de Latijnse school konden gaan. De eerder
vermelde lessenaar werd dan ook naar deze school overgebracht". Voor
de "maechden" was er bovendien nog een spinhuis"; vermoedelijk niet
meer dan een klein kamertje.
De eigenlijke bouwers en hun activiteiten moeten we zoeken in de
stedelijke rekeningen. De voor dit project bestelde materialen waren:
31.800 stenen, waarvan het merendeel afgebikte oude stenen, 2283
dakpannen, 115 voet "cruyswercx" (natuursteen voor vensters), 3000
vloertegels, het nodige "wagenscot" (planken), lood, verf, pek, lijm, glas
en sloten. Bij de bouw waren veel bouwvakkers betrokken, waarvan de
meesten slechts voor korte tijd. De ploeg metselaars bestond tijdens de
ruwbouw in juni en juli uit een groep van acht a negen man, tijdens de
atbouw van augustus tot october uit drie a vier man. De leidinghad Mr.
Hans en hij kon rekenen op Adam, Daem en Wijn van Harderwijck als
vaste kernvan zijnploeg.Zijwarenwaarschijnlijkgeenfamilievan elkaar,
maar aIle drie uit Harderwijk vertrokken op zoek naar werk. De leiding
vande timmerliedenwas inhandenvanMr. Goesen. Hijwerd indemaand
septemberwegensziekte afgelostdoor Mr. Michiel. De normale groeps
grootte bij de timmerlieden lag op drie a vier man, zowel bij de ruwbouw
als bij de afbouw. Henrick Hornblaser en Derek Bartoltsz vormden de
vaste kern. Voor de afbouwwas kistenmaker Johan Berentsz de belang
rijksteman. Hij zorgdevoor de afwerkingvan wanden en vloeren en voor
het meubilair en bleef tot in februari 1559 aan het werk.Verderwaren bij
de bouw betrokken de houtzagers Henrick en Johan, de stratenmaker
Evert en zijn knecht, de glazenmaker Reyner Petersz, de slotenmaker
JohanBrandthorsten de schilderErnst Maler, diede achttienvenstersvan
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het weeshuis van een fris verfje voorzag.

b) De huizen in de Geerstraat
Met de uitbreidingachterhet Regentshuiswaren deproblemenechternog
niet opgelost. In 1560, notabene twee jaar later, constateerden de
schepenen en de raad dat de wezen te klein behuisd waren. Er heerste in
die tijd een (pest)epidemie en het aantal weeskinderenmoet hierdoor fors
toegenomen zijn. Men rapporteerde dat "die weesen alhier binnen
Campen enekelickende nauwe behuyset tsijn, also dat sie een kijndtmit
clevende [besmettelijke] sieckte van Gods almachtich begavet ende
vaderlijke versorgt sijnde, abstract ende separatim te moegen leggen".
Voor deze zieke kinderen werd een kamer in de Olde Belt (Pesthuis)
beschikbaar gesteld". Verder stondmen toe dat de kindereneenmaal per
jaar een ommegangzoudenmakendoor stad en stadsvrijheid,omhuis aan
huis te vragen om rogge,vlees en andere levensmiddelen".
De weesmeesters zochten zelf echter ook naar oplossingen, in samen
werkingmetDirck vanNimwegen,schoolmeestervandeLatijnse school.
Vanuit zijn functiewas hijbetrokkenbijhet weeshuis,dat diversevan zijn
leerlingen leverde. In maart 1563 kocht hij "van der kynder wegen" vijf
huizen en percelen in de Geerstraat tussen de Hofstraat en het huis van
Jacob Schroer, achter grenzend aan het weeshuiserf41. Zelfs wanneer
Jacob Schroer op de hoek van de Geerstraat en Boven-Nieuwstraat
woonde, geeftdit het probleemdat er zes huizen zouden hebben gestaan
waar er nu maar vier staan. Er moeten dus ook achterhuizen zijn
meegeteld, die vermoedelijkaan de Hofstraat stonden. In augustus van
hetzelfde jaar waren metselaars, op kosten van de stad, bezig het met
makenvan een "nije vredemuere" tussen de ervenvan deze huizen en het
erf achter het Reventer. In het washuis achter dat pand werd een deur
gemaakt" om indiehuysen endeindiehofftoe gane". Aan de huizeninde
Geerstraat werden ook enkele reparaties verricht; welke wordt niet
vermeld=. Het is duidelijkdat men gebruikwilde maken van de nieuwe
huizen zonder ze in bet eigenlijkeweeshuiscomplexte betrekken.
Pas injanuari 1564 stondDirck de huizenofficieelaf aan het weeshuis".
Ret is niet te achterhalen waarom men deze werkwijze gevolgd heeft.
Werden deweesmeestersertoegedwongendoor tijdelijkegeldnood?Door
deze aankoopwerd in iedergevaleenverdereuitbreidingvanhet eigenlijke
weeshuiscomplexmogelijkgemaakt.Omdat Ghese nogleefde,en dus het
erf achter het Oratoriumbezet hield,enhet erfachter hetReventer te klein
wasvooruitbreidingmet eennieuwgebouw,wasgebruikvanhet erfachter
de nieuwe huizen nodig voor expansie. Men had dringendbehoefte aan
een eigenop ziekenverzorgingingerichtgebouw.Daarvoor stondenaileen
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nog de achterhuisjes langs de Hofstraat in de weg. Op 3juni 1565 ging een
afvaardiging van de stad kijken naar de "affgebroecken huysken", waar
"die weesenmeysters begeerden een nij huys te maecken voer den siecken
wesekynderen"?'.
Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis werden de huizen aan de Geer
straat als opvang voor zieke kinderen overbodig en het is zeer goed
mogelijk dat ze daama verhuurd zijn. De huizen en hun, nu verkleinde,
erven waren immers afgescheiden van het eigenlijke weeshuiscomplex.
De grens moet vanaf 1565 gelegen hebben in het verlengde van de
noordgevel van het nieuwe "sieckhuys", Door het opschuiven van de
erfgrens kregen de kinderen nu ook een grotere binnenplaats.

c) Ret "sieckhuys"
De bouwvan het ziekenhuis startte injuni 156545• Jammer genoegzijn er
geen rekeningen of bouwbeschrijvingen van bewaard gebleven. In de
stedelijke rekeningen lezen we aIleen dat weesmeester Reynar 100
goudgulden (200 herenpond) had gekregen "voer tymmeringhe ant
sieckhuys gernaket":", maar dat bedrag was onvoldoende voor de
financiering van de bouw. Aan de kleinere Regentskamer werd al meer
uitgegeven.Dit betekent dat de weesmeesters de bouw in eigen beheer
hebben uitgevoerd en zelf ook een fors bedrag geinvesteerdhebben.
In het Cartularium worden onder het kopje "In Anno LXV doe dat nije
huys in die Hofstrate getimmertworde" een viertal af te lossen leningen
genoemd". Er staat niet explicietbijdat de leningenvoordebouwgebruikt
zijn, maar de vermelding van het ziekenhuis en de aparte plaats die de
aantekening tussen de overigenotaties inneemt, doen dit weIvermoeden.
De jaarlijkse aflossingen zijn: 6 herenpond aan Grete Fransdochter, 6
goudguldenaan Wynolt Schemincken aan regentHenrick van Heerde 2
goudguldenvoor een leningvan 331,1goudguldenen 3 goudguldenvoor
een leningvan50 goudgulden.De verhoudingtussen aflossingengeleende
som is bij de laatste twee posten 1:17, het totaal geleendebedrag kan dus
ongeveer 238 goudgulden(576 herenpond) zijngeweest. Gevoegd bij de
subsidievande stad isdit zekereen somwaarmeehet ziekenhuisgebouwd
kan zijn. Opmerkelijk is overigens het Forseaandeel van de regent in de
financiering,waarlijk in de geest van zijn voorganger. Van een admini
stratie van de bouwactiviteiten is helaas niets meer terug te vinden.
Tegenover het gebrek aan schriftelijkebronnen staat het verheugendefeit
dat het gebouwbewaard isgebleven(zie afb.4).De gevelaan deHofstraat
is in feite de achtergevel en is dan ook architectonisch eenvoudiger
behandeld dan de gevelaan de binnenplaats. Aan de Hofstraat zijnop de
verdieping zeven dichtgemetselde rondboogvensters zichtbaar en op de
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afb. 5Achtergevel Hofstraat 20.
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begane grond vier. Aan de rechterkant maken 1ge-eeuwse ramen het
onmogelijk om te controleren of daar nog meer vensters geweest zijn.
Direct contact met de straat werd verhinderd door de hoge plaatsing van
de vensters op de begane grond. Aan het poortje daaronder is bovendien te
zien dat het straatniveau, en daaraan gekoppeld het vloemiveau binnen, in
de 16e eeuw minstens twintig centimeter lager lag. Men wilde kennelijk de
zieke kinderen afsluiten van de buitenwereld.
De gevel aan de binnenplaats is rijker uitgevoerd (zie afb. 5), met
kloostervensters en een tandlijst onder de dakrand. Een deel van de gevel
op de begane grond is dermate verminkt dat over eventuele deuren en
ramen niets te zeggen valt. Van de, in oorsprong vermoedelijk negen,
rondboogvensters op de eerste verdieping hebben er minstens vier
luiksponningen. In tegenstelling tot de noordelijke zijgevel heeft de
zuidelijke zijgevel wei vensters gehad. Over de volle hoogte van de
noordgevelloopt namelijk een schoorsteenkanaal. Ret gebouw is duidelijk
op de in 1563 vergrote binnenplaats geor'ienteerd. De rondbogen van de
vensters zijn een nieuw, door de Renaissance geinspireerd, element.
De zijkamer op de begane grond was de enige verwarmde ruimte in het
gebouw. Waarschijnlijk werd hier gekookt voor de zieke kinderen. In een
halfverzonken keldertje met tongewelf naast deze kamer konden levens
middelen worden opgeslagen. Ret overige dee Ivan de begane grond en de
ee-ste verdieping werden niet door muren verdeeld, waardoor ruime zalen
ontstonden. Vooral de eerste verdieping ademt nog goed de oude sfeer van
de ziekenzaal. Tussen de nissen van de boogvensters stonden vermoede
lijk de bedden opgesteld, op de verdieping zestien en beneden ongeveer
acht. De nu dichtgemetselde vensters aan de Hofstraat lieten aileen licht
door, die aan de binnenplaats konden voor een deel geopend worden voor
verse lucht. Ret valt niet na te gaan of de zolder ook nog als slaap- of
ziekenzaal werd gebruikt, dan wei voor de opslag van huisraad en
levensmiddelen.
Van de kapconstructie resten aileen nog de jukken. De daksporen zijn in de
vorige eeuw, toen het gebouw in gebruik was als boerderij, vervangen door
een gordingenkap op de oude jukken. Bij die verbouwing is ook de
zuidelijke topgevel vervangen door een dakschild. De enkelvoudige balk
lagen van de verdieping en zolder zijn nog grotendeels bewaard, zij het in
verregaande staat van verrotting. Zo heeft de zoldervloer aile vloerdelen
verloren. Er zijn onder de balkopleggingen nog een aantal consoles
bewaard gebleven, met een profilering in ojiefvorm (zie afb. 4). Van de
begane-grondvloer is, behalve het keldervloertje met plavuizen, niets
bewaard gebleven. Toen het gebouw in gebruik was als boerderij heeft
men een cementvloer met voederbak aangebracht. Ret muurwerk ten-
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slotte bestaat uit bakstenen met steenformaat 23x 11x5 ~ ern, gemetseld in
een nogal onregelmatig verband met veel koppen.

Het Soete-Naeme-Jhesushuis als burgerweeshuis in de periode 1565-
1587
N a de voltooiing van het ziekenhuis had het weeshuis zijn grootste
omvang bereikt. Het bestond toen uit het Regentshuis, de Regentskamer,
het Oratorium en het ziekenhuis. Buiten het eigenlijke weeshuis waren er
de panden alande Geerstraat, die verhuurd werden of misschien onderdak
boden aan zelfstandig wonende wezen (zie afb. 3c), net als aan de Burg
wal, waar naast het huis "die Halve Maene" sprake was van een "we sen
huisinge":", Wellicht woonden hier oudere kinderen, die al in opleiding
waren voor een ambacht, bijvoorbeeld voor het drukkersvak. De kinderen
konden tot hun vijftiende in het weeshuis blijven en in die tijd werden de
jongens geselecteerd voor koorzang, verdere studie of opleiding in een
ambacht en kregen de meisjes een huishoudelijk gerichte opvoeding".
In 1564 was het toelatingsbeleid verscherpt, in verband met de grote
toe loop van nieuwe weeskinderen. AIleen kinderen tussen twee en twaalf
jaar van de allerarmste burgers, die beide ouders verIoren hadden, konden
worden opgenomen. Voor schoolkinderen die in het koor zongen werd nog
een uitzondering gemaakt. Zij konden ook toegelaten worden als een van
beide ouders overleden was", Hoeveel kinderen er nu in het weeshuis
waren, is niet precies te zeggen, maar gezien de capaciteit van het
ziekenhuis (± 25 kinderen) en de overige huizen moeten dattoch ongeveer
vijftig kinderen geweest zijn.
In de stedelijke rekeningen zijn voor de late jaren zestig en de jaren
zeventig slechts kleine onderhoudsposten te vinden; reparaties aan daken,
sloten en ruiten, wat klein metsel- en straatwerk. Dit is niet verwonderlijk.
De stad was gewikkeld in de strijd van de Opstand. Kampen kreeg in 1572
en 1578 belegeringen te verduren en had in de tussenliggende jaren ook
een kostbaar garnizoen binnen de muren. De Kamper economie kreeg in
die tijd een harde klap te verduren door de sterke achteruitgang van de
handel. In een brief aan de koning, de stadhouder en de bisschop van
Utrecht werd de situatie in 1574 als voIgt geschetst "daer doch aIle
negociatie ende neringe stille staen ende to nyets gegeven is, grote honger,
commer ende benautheit geleden wort ende doch die aldervermoegenste
burgers (vermits die lanckwillige inlage ende onderholdinge des sware
garnisons van syner Majesteits soldaten) nauwelix hoer eygen familie
onderholden ende die opliggende lasten dragen kunnen, voele weniger dat
sie den cloester, goedshuysen ende armen (luyder Godt) solde kunnen to
hulpe komen ofte hantryckinge doen"". Zowel particulieren als overheid
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konden de diverse instellingen in de stad slechts op beperkte schaal
helpen.
De inkomsten van het weeshuis slonken dan ook in dezejaren. In 1572
schonk de stad 5 herenpond voor kleding en in 1579 nog eens 17
herenpond "tot vollenste ende verweijeinge hoerer clederen". In 1581
tenslotte, toen het ergste leed geleden was, schonk de overheid 238
herenpond, om" die armoet des wesenhuyses altoe mittoe versyen'?". Die
financiele nood dwong de weesmeesters echter ook tot verkoop van de
huizen in de Geerstraat. Na de afbraak van de achterhuizen waren er
vermoedelijk nog drie huizen over. In 1581 werd een eerste pand verkocht
aan Henrick Coertsz, een tweede in 1582 aan Catherina Hoeckels". Van
een derde verkoop is niets bekend, maar als er nog een pand in het bezit van
het weeshuis geweest is, zal dat wei spoedig hetzelfde lot ondergaan
hebben.
Bij zijn overlijden op 29 november 1575 liet regent Henrick van Heerde,
tot grote teleurstelling van de weesmeesters, slechts vijf goudgulden na aan
het weeshuis. Bitterheid en ironie klinken door in hun commentaar op de
handelwijze van de erfgenamen: "die erfgenamen hebben korts daerna [na
het overlijden] het gelt ende guedt mit die boecken wech gehaelt ende
hebben die arme wee sen niet bedacht ende in den Regents huis hebben sij
niet van huisraet gelaten alsoe voel als een olden stoel. Requiescat in
pace"?". Veel dankbaarder waren dan ook de woorden die men in het
Cartularium wijdde aan procurator Berendt van Halteren. Met zijn
"groete neestichheyt", "diligentie" en "puire grooter lyetTte... tot dat
weesehuys" wist hij in 1576, in de moeilijketijd voor het weeshuis, voor
elkaar te krijgen dat het tehuis vier goede melkkoeien in bezit kreeg en
voorzag hij tevens "sonderlinck" in de kost en kleding van de kinderen.
Voor het stallen van de koeienwerd een "hoefstall" gemaakt aan het huis
in de Hofstraat", waarschijnlijk op het erf van de mogeJijkinmiddels
overleden Ghese Johansdochter.
In dejaren tachtigvindenweopnieuwslechts kleineposten inde stedelijke
rekeningen, tot 1587. Toen werd voor het weeshuis zelfs een schilderij
gemaaktdoor eneJacob Maler, voorde sommavan21 herenpond=. Zoals
het schilderijdatJohan Evertsz lietmaken tot stand kwamopde overgang
van choraalhuis naar burgerweeshuis, zo symboliseert dit schilderij de
overgang naar een nieuw gebouw. Onder invloed van de Reformatie
werden in deze jaren de katholieke goederen geseculariseerd en de stad
bestemdehet leeggekomenCellebroederskloostertot nieuwweeshuis.Op
grond van de nieuwe ordonnantie op de wezen uit 1592 is altijd
aangenomendat de verhuizingeerst in datjaar plaatsgevondenheeft". In
de stedelijke rekeningen van 1587 is echter een post te vinden van 100
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herenpond "tot repariringe des nyewen wesenhuyses'?". Het is niet
aannemelijk dat men onder de gegeven omstandigheden het oude complex
heeft willen verbeteren, er zou dan ook gestaan hebben "tot repariringe des
olden wesenhuyses". Bovendien trekken de weesmeesters in de jaren
1589-1592 al de inkomsten uit de goederen van het voonnalige Celle
broedersklooster". Uit dit alles blijkt dat het klooster al in 1587 voor zijn
nieuwe functie gereed gemaakt is. Verhuizing in hetzelfde jaar ligt voor de
hand.

Besluit
In 1592 krijgt het weeshuis een nieuwe bestuursstructuur. De stedelijke
overheid neemt de organisatie geheel in handen en vormthet tehuis om tot
een stadsweeshuis, nu voor maximaal 36 kinderen'". Over het oude
complex valt, na de verhuizing, een diep stilzwijgen in de bronnen. Bij
situatiebeschrijvingen van belendende perce len wordt in de 17e eeuw nog
wei eens het oude weeshuis genoemd". De diverse panden van het
complex zal men wei verkocht hebben en de zieken uit het ziekenhuis aan
de Hofstraat zijn mogeJijk voor een deel overgebracht naar het Pesthuis
aan de Vloeddijk. De Kamper burgers hebben ongetwijfeld nog lang
herinneringen bewaard aan het oude "Soete-Naeme-Jhesushuys".

N.B.
Dit artikel is geschreven toen de restauratie van het pand aan de Hofstraat
nog onzeker was. Het is verheugend en de opvallende rol van het weeshuis
in de Kamper geschiedenis waard dat dit gebouw inmiddels gerestaureerd
wordt.
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steen in de gevel van huis nr. 113 in wijk 1. In het ongedateerde huizenregister,
Nieuw Archief (voortaan N A.), nr. .l 138, staat dit huis op naam van Jan Groen.
Gezien het aantal geregistreerde huizen is dit register ouder dan de volkstelling van
1839/40, N.A. nr. 1106, waarin nr. 113 niet genoemd wordt, maar wei nr. 112,
eveneens op naam van Jan Groen.Bij de volkstellingvan 1849/50, N.A nr. 1111,
wordt nr. 112 weggelaten, maar wordt onder nr. 113 weer Jan Groen vermeld. In
1873 bezit hij volgens de kadastrale legger, N.A. 2604, drie percelen: 267.1,267.2
en 267.3. Met behulp van diverse leggers zijn deze drie percelen te herleiden naar de
kadastrale kaart van 1890; te weten 267.1 naar nr. 6112, nu Boven-Nieuwstraat
17,267.2 naar 6113, nu Boven-Nieuwstraat 15 en 267.3 was een erfachterbeide
huizen dat voor 18900ver beide verdeeld werd. Aan deBoven-Nieuwstraathadl an
Groen dus twee percelen, huisnummers 112 en 113. De huizen werden omstreeks
1839 oplopend genummerd vanuit de Geerstraat richting Muntplein, waaruit voigt
dat nr. 113 het huidige perceel Boven-Nieuwstraat 15 is.

11. Moulin, Historische Kamper Kronijk, 415. Een atbeelding van de steen is te
vinden in de catalogus van de tentoonstelling "Tekens aan de wand", pag. 12.

12. Zie noot 5.
13. O.A., nr. 413, onder "allerlei".
14. Ged. A., E, nr. 1, fol, 22v(nr. 2, fol. 26V).De benaming "Oratorium" iste vindenin

een bijschrift bij de koopacte, zie noot 5.
15. Kolman, Rl., "De Latijnse school en de koorzang", (zie biz. 214).
16. Voor de date ring van het metselwerk is de lagenmaat (10 lagen metselwerk) een

betere indicatie dan het formaat van de bakstenen. De rechter zijgevel heeft een
lagenmaat van 74 em, de linker zij- en de achtergevel een lagenmaat van 64 cm. De
dateringen daarvoor zijn respectievelijk 15e en eind 15e/16e eeuw, zie ook
dateringstabel: Vries, D.l. de, "De konstruktieve ontwikkeling van het stads
woonhuis te Zwolle van 1300-1700" (afstudeerscriptie H.T.S., Zwolle 1979)
12.

17. Kolman, C.l., "Secundair gebruik van constructieonderdelen in middeleeuwse
kappen te Kampen" in: Van Beek en land en mensenhand. Feestbundel voor R.
van Beek, ed. V.T. van Vilsteren en D.l. de Vries (Utrecht 1985) 170-171 en
174.

18. Ged. A., E, nr. 1, fol. 145v (nr. 2, fol. 34V).
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19. Dit blijkt ook uit vergelijking met de door Dubbe verzamelde l Se-eeuwse
inventarissen uit Zwolle en Deventer, zie: Dubbe, B., "Ret huisraad in het
oostnederlandse burgerwoonhuis in de late middeleeuwen" in: Thuis in de late
middeleeu wen. Het Nederlandse burgerinterieur 1400-1535. tentoonstellings
catalogus (Zwolle 1980) 37.

20. Ged. A., E, nr. 1, fol. 145v (nr. 2, fol. 34V).
21. De term "Reventer" werd in 1569 gebruikt, zie: Rechterlijk Archief (voortaan

RA.), nr. 60, fol. 46'.
22. Ged. A., E, nr. 1, fol. 146v (nr. 2, fol. 35').
23. Idem, nr. 1, fol. 23' (nr. 2, fol. 27'). Er wordt gesproken over "als die tafele

opgenomen is", waaruit blijkt dat het blad afneembaar is.
24. Idem, nr. 1, fol. 145v en 146v (nr. 2, fol. 34V-35').
25. Deze postenzijn te vinden;1541: O.A., nr. 415 onder"allerlei", 1546: Ged. A., E,

nr. 1, fol. 26v (nr. 2, fol. 30'), 1549: O.A., nr. 420, onder "timmerlieden",
"metselaars" en "houtzagers" in de maand maart, 1552/3: O.A., nr. 426 onder
bovengenoemde drie posten in de maanden december enjanuari.

26. Ged. A., E, nr. 1, fol. 143v (nr. 2, fol. 32v).
27. Idem, nr. 1, fol. 27' (nr. 2, fol. 31').
28. O.A., nr. 428 onder "allerlei" in de maand mei.
29. Ged. A., E, nr. 1, fol. 28v-3()"(nr. 2, fol. 168v-170').
30. O.A., nr. 224, fol. 74'-75v.
31. Voor de bouwbeschrijving zie: Ged. A., E, nr. 1, fol. 145v-146v (nr. 2, fol. 34V-35'),

de stedelijke rekeningen: O.A., nr. 432 diverse posten in de maanden juni
februari.

32. Beschrijvingen vande eerstesteenleggingen; 1558:Ged.A.,E, nr. 2,fol. 35', 1563:
Idem, nr. 1, fol. 146v (nr. 2, fol. 35v), 1576: Idem, nr. 1, fol. 147' (nr. 2, fol.
172V).

33. De term "goltgravers" komt voor in 1581: O.A., nr. 454, onder "allerlei" in de
maand augustus.Aantalprivaten; 1563: Ged. A., E, nr. 1, fol. 146v(nr. 2,fol. 35'),
1565: O.A., nr. 439 onder "allerlei".

34. Ged. A., E, nr. 1, fol. 146v (nr. 2, fol. 35v).
35. Idem, nr. 1, fol. 145 v(nr, 2, fol. 34v).
36. Idem, nr. 1, fol. 146'-146v (nr. 2, fol, 35'). Nog in 1569 spreekt men over deze

school als "nije schole", zie: R.A., nr. 60, fol. 46'.
37. Zie noot 35.
38. Ged. A., E, nr. 1, fol. 144v (nr. 2, fol, 33v).
39. Idem, nr. 1, fol. 148' (nr. 2, fol, 170v).
40. Zie noot 39.
41. Ged. A., E, nr. 2, £01. 56v.
42. Idem, nr. 1, fol. 146v (nr. 2, fol. 35v).
43. Zie noot 41.
44. O.A., nr. 439 onder "reis- en bodelonen" in de maandjuni.
45. Zie noot 34.
46. O.A., nr. 439, onder "allerlei".
47. Ged. A., E, nr. 1, foL 20'.
48. R.A. nr. 61, fol. 124v.
49. De selectievandejongensstaatduidelijkin:Ged.A.,E,nr.l,fol. 30'-30v (nr. 2,fol.

170V).Voor de meisjes was er het spinhuis en de Duitse school.
50. Ged. A., E, nr. 1, fol. 31' (nr. 2, fol. 171').
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51. O.A., Dr. 226, fol. 15r. Ret betreft een verzoek om de omzetting van koorn- en
boterrenten in geld ongedaan te maken.

52. Deze posten zijn te vinden; 1572: O.A., Dr. 445, 1579: O.A., Dr. 452 en 1581:
OA., Dr. 454, aile onder "allerlei".

53. De verkoop in 1581: RA., Dr. 61, fol. 92r, 1582: idem, fol. 130v.
54. Ged. A., E, Dr. 1, fol. 146v (nr. 2, fol. 172r).
55. Idem,nr.l, fol. 147r(Dr. 2, fol. 172V).
56. O.A., Dr. 460, onder "allerlei" in de maand september. Jacob Maler, hoogst

waarschijnlijk de kleinzoon van de in 1554 overleden gelijknamige Kamper
schilder.

57. Don,Archieven der gemeente Kampen. Deel II, xxxiii.
58. Zie noot 56, in de maand april.
59. Te vinden in de rekeningen van geestelijke goederen, O.A., DrS. 1480, 1481 en 1482

(folio's ongenummerd).
60. Ged. A., E, Dr. 2, fol. 173'-174v.
61. In 1602: O.A., Dr. 23 (Raadsresolutien), in 1644: RA., nr. 65 en in 1655: RA., nr.

66.

BIJLAGE

Inventaris van het door Mr. .Johan Evertsz a Lymberich nagelaten Regentenhuis,
gebaseerd op gegevens uit:
- testament van Mr. Johan uit 1549 en de aanvulling uit 1551
- schenkingen van particulieren uit 1554 en 1555
- bouwbeschrijvingen Regentenkamer uit 1558
Dit alles is te vinden: GedeponeerdeArchieven, E, Dr. 1, fol. 143v-146r (Dr. 2, fol. 32v-
35r)

1) sael
- die sittenen (houten banken), mit al die boecken die dan daer sint mit die chaerten

(handschriften, in de marge worden genoemd: die ene is Peregrinatie Paoli, die
andere is Europa)

- later toegevoegd:
1554 - sittenken

- schijrm op een maniere van een pulmte (lessenaar met gesloten
achterschot) (later naar de "nije schole int weesehuys")

1558 - taferiel (schilderij); die boetscap (Maria boodschap?) op een maniere
van eenjaecht (in de marge van het testament bijgeschreven en daarom
mogelijk in de sael opgehangen)

- spijsecamerken (provisiekast) onder die trappe
- torff sittenken (turfkist onder de zitting)

2) dat schrijfcamerken
- die tafele mit die schraegen

3) die camere (in 1558 "die regents coeckene" genoemd)
- hoele (heel?) sitten, streckende an den achtergevel
- seetelstoel, mit dagelicx kussen bij den heert
- lange tafel
- die cleinste ronde tafel (later naar "de kyndercoekene")
- laken op die tafel van slicht (kwaliteitsaanduiding?) doeck
- pellen (=met ingeweven patroon) tafellaken
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17 tafel dwelen (servetten)
- handtdwele
- soltvaeeken

12 tellueren (houten snijplanken)
- tinnen seottel van dree ponden
- 4 tinnen seottelen
- 2 tinnen moeseottelkens (sehotels voor groente)
- nijen quarten (= 1,8 1.) nieperen (koper?) pot
- dordendeels (= ?) tinnen kanneken
- mengelens (= 0,9 I.) steenen kanneken mit tinnen dexel
- emmers (= ?) ketelken
- 2 kraenhalen (ketelhaken?) an die seorsteens muere gevestyget
- leuek hael (ketelhaak)
- tange
- roester (vuurkorf)
- later toegevoegd:

1555 - turff sitten van vueren deelen (in 1558 naar de "weeskynder eoeeke-
nege")

_ latte van ijser om die halen an toe hangen
1558 - nije ijseren haeeken

- spijseeamerken
4) boven op die eamere

- beddestede off koese (met)
- bedde (matras)
- poeluwe (sprei)
- oerkussen
- 2 dubbele dekenen

- nije c1eerkaste, van wagensehot (houten planken)
- boeeken kiste, ten voeten an die beddestede
_ hoel sitten, nae den gevel toe (later naar "die maeehde haers spinhuis")

NB In 1554 wordt ook een "beddestedeken" gesehonken en op "die hanckeamere"
geplaatst. Het is eehter niet duidelijk of dit vertrek in het Regentenhuis is.
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