
ARMENZORGTEKAMPEN
tot het einde van de 16e eeuw

door

J. Grooten

1. Inleiding
Bij de bestudering van de geschiedenisvan Kampen heeft de armenzorg
vrijwelnooit de belangstellingvan onderzoekers tot zich getrokken.Voor
deze situatie zijn stelligenigeoorzaken aan te wijzen.Reeds bij het lezen
vande inleidingtot de inventarissenvande archievenderkerken,kloosters
en instellingenvanweldadigheidter stedewordt duidelijkdat het beginsel
der laatmiddeleeuwsehulpverlening,de particuliere weldadigheidjegens
behoeftigen,ookte Kampen tot een groteversnipperingvan de armenzorg
heeft geleid.' De archieven van de ondersteunende instellingenzijn niet
bewaard gebleven of worden gekenmerkt door onvoIledigheid. Klei
nereofgrotereserieseigendomsbewijzenvormenmeerdan eensde restan
ten van eertijds ongetwijfeldomvangrijkerearchieven.
Aan het eindevan hun studie "Armoede indeNederlandenvande 14etot
hetmiddenvande 16eeeuw:bronnenen problemen" ponerenBlockmans
en Prevenier de stellingendat, behalve de zeer gedetailleerdeenquetes de
gegevensover armoede in fiscale documenten niet de werkelijkebehoef
tigheidweerspiegelen;dat zulks nogminder het geval is voor de bronnen
die de werkingvan de charitatieve instellingenbelichten; dat een verant
woorde behandeling van de behoeftigheid moet uitgaan van de sociale
structuren (naar beroep, inkomen, vermogen, leeftijdsopbouw, gezins
samenstelling)ende economischeconjunctuur(tewerkstelling,trend, gol
ven), geconfronteerd in het sleutelbegrip koopkracht.2 Een vluchtige
beschouwing van de inventarissen der in de gemeentelijke archief
bewaarplaats berustende archievenbrengt reeds aan het lichtdat zowelde
door Blockmans en Prevenier genoemde enquetes als de voor de recon
structie der sociale structuren benodigdebronnen ontbreken, met andere
woorden: het vaststellenvan dewerkelijkebehoeftigheidte Kampen inde
late Middeleeuwen is niet mogelijk.Het bovenstaande houdt ook in dat
men niet kan vaststeIlen waar de tijdgenoten de grens van de armoede
zagen of legden, wie als arme werd beschouwd en wie niet. Gelet op de
bewaard geblevenarchivalia zuIlenwijons derhalve dienen te bepalen tot
de institutioneel ondersteunde armen, die "stilleswijgende in hoer huis
kens ende hutkens, enter omoer oltheit oft omhoer cranckheit oftdat men
omscaemtenwilleniet dorvendebidden'? endoor deverschillende instel-
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lingen met aalmoezen worden ondersteund of in de gelegenheid gesteld
kosteloos in een woning te verblijven. Vandaar ook dat wij in het voorlig
gend artikel een antwoord zullen proberen te geven op de navolgende
vragen:
- hoe functioneerden de verschillende ondersteuningsmechanismen?
- hoe groot was het aantal door de verschillende instellingen gesteunde
behoeftigen?

--op welke wijze werden die armen ondersteund?
- is er een samenhang aanwijsbaar tussen de verschillende fasen van eco-
nomische ontwikkeling der stad en het aantal institutioneel onder
steunde armen?

Uit het bovenstaande blijkt reeds dat wij bepaalde groepen geestelijken die
vrijwillig een sobere levenswijze hebben gekozen, alsmede personen, "die
bij der doeren ende in 't openbaer bidden":', buiten beschouwing zullen
laten. Verder hebben wij gemeend geen aandacht te moeten besteden aan
de binnen en buiten de stadsmuren gelegen gasthuizen. Deze instellingen
van weldadigheid hadden weliswaar een eigen taak in de armenzorg, doch
een behandeling van de gasthuizen zou het artikel doen uitgroeien tot een
omvang die een proefschrift niet zou misstaan. Bovendien blijken deze
instellingen van weldadigheid op het gebied van de armenzorg allengs een
meer ondergeschikte rol te gaan spelen. Evenals in verscheidene andere
Noordnederlandse steden' beantwoorden de Kamper gasthuizen vrij
spoedig, sommige waarschijnlijk zelfs vanaf de oprichting, niet meer aan
de letterlijke betekenis van het woord "gasthuis", een instelling waar gas
ten, doorgaans arme rondzwervende lieden gedurende kortere tijd kost en
onderdak wordt geboden. Reeds in de eerste helft van de 14e eeuw is het
gewoonte dat gegoede personen tegen betaling van een som geld ineens
voor hun leven kost en inwoning in het Heilige Geestgasthuis kopen." Bet
St. Geertruidengasthuis en het St. Catharina- en Maria Magdalenagast
huis nemen eveneens zogenaamde kostkopers op. Kortom, de gasthuizen
verworden tot proveniershuizen, de opnamecapaciteit voor passanten
loopt terug.
Tenslotte nog een enkel woord over de terminus ad quem van dit artikel.
Bet lijkt ons verantwoord te opteren voor het jaar 1598. In het voorrefor
matorische Kampen is het systeem van de laatmiddeleeuwse armenzorg,
dat geheel was gebaseerd op het beoefenen van de particuliere liefdadig
heid, niet vervangen door een op geheel andere beginselen stoelend stelsel.
Eerst in 1598 worden de belangrijkste armenfondsen in een armenkamer
verenigd, die geheel van stadswege wordt bestuurd en geregeld.
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2. Incidentele armenzorg

2.1. Testamentaire beschikkingen
"De particulieren hebben in die tijden (= de lateMiddeleeuwen)enop aile
plaatsen veelterwille vande arrnengedaan,maar hiervan isuiteraardwei
nig op schrift gesteld;" aldus Post in zijn "Kerkgeschiedenis van Neder
land in deMiddeleeuwen'". Ookwijtwijfelenniet of talloze particulieren
hebben in en bij de kerken en aan de deur geld en goederen aan arrnen
gegevenen van deze vorrn van liefdadigheidvindt men in de archieven
inderdaad geen spoor. Verscheidene particulieren hebben evenwel ook
geld en goederen aan de arrnen gegevenbij testamentaire beschikkingof
schenkingonder levenden en deze handelingen zijn veelal wei op schrift
gesteld. In het middeleeuwse gedeelte van zowel het oud-archief als het
rechterlijk archief der gemeente Kampen treft men talloze testamenten
aan, merendeels in afschrift, die inforrnatie verschaffen over de wijze
waarop particulieren arrnen bedenken. Wij hebben geen poging onder
nomenaile testamenten opte sporen, dochonsbeperkttot diewelketussen
de acten van overdracht in het transportregister, 1479-1485,8 zijn ge
registreerd.In eenzeer grootaantal vandemeerdan 140testamentenwor
den de plaatselijkekerken,kloosters, instellingenvan weldadigheiden/of
godsdienstigeverenigingenbedacht en in een bijna even groot aantal ook
de arrnen. Uit redacties als "den (rechten) arrnen" en "om Goets wille"
wordt niet altijd duidelijk naar welke categorie arrnen, de professionele
bedelaars of degenen die nietwensten te bedelen, de gedachten der testa
teurs en testatrices zijnuitgegaan,maar legaten als geldvoor "baminge"
en zinsneden als "in die eere Godes ...den rechten huyssittender arrnen"
bewijzendat bepaald niet aile erflaters en erflaatsters uitsluitend de rond
trekkende behoeftigen hebben willen bedenken. In 22 der testamenten
wordt in totaal 1.110paar schoenenaan de arrnenbesproken,dochhierbij
dient te worden aangetekend dat dat aantal bij de uitvoeringder respec
tievewilsbeschikkingenzonder enigetwijfel(veel) groter is geweest,daar
meer dan eens de arrnenmet een somgeldwordenbedacht dat naar goed
dunkenvan de executeurs-testamentair magwordenbesteed. Somsook is
er sprakevan eencodicilwaarinbepalingenzijngesteldomtrent demanier
waarop de schenkingdebehoeftigenten goededient te komen.Geen dezer
codicillenis echter bewaard gebleven,doch het lijktons niet te gewaagdte
onderstellen dat in die stukkenook schenkingenin de vorrnvan schoenen
zullen zijnverrneld.In slechts een zevental wilsbeschikkingenworden de
arrnen bedacht met "cleder", "doeck" oflaken. Soms geeftmen op een
geheel andere wijze blijk van zijn of haar bekomrnemis met het lot der
arrnen. Zo legateert Peter Petersz. van Steenwijk"om Godes willenden
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rechten armen XV mudde rogge ende Il-2vat botteren dair men drie jaere
lang elxjairs den armen ... van delen sal V mudde rogge ende l-2vat botte
ren om sijnrer zielen salicheyt'v.Mette Gijsbertsdr. daarentegen bedenkt
aile broeders en zusters in de kloosters te Kampen en aile bewoners en
bewoonsters van de in de stad gevestigde vrijwoningen of vergaderingen
met een brood ter waarde van een halve plak." Coop Hillebrantsz. en zijn
vrouw Geertruid spannen de kroon. Zij stichten op het St.-Salvatoraltaar
in de St.-Nicolaaskerk een dienst van zes missen per week en bepalen dat
de dienstdoende priester jaarlijks op Witte Donderdag 13 armen aan zijn
tafel moet uitnodigen, hun 3 kwarten wijn schenken en na de maaltijd de
armen de voeten moet wassen."

2.2. Kloosters
Bij een onderzoek naar de tertiarissenconventen te Kampen moesten wij
tot de conclusie komen dat de devoten op het gebied van de armenzorg
nimmer actief zijn geweest." Bij die gelegenheid is ons slechts een voor
beeld van een uitdeling aan armen bekend geworden. In 1483 geeft Lubbe
van Tuynen aan het St.-Agnesklooster eenjaarrente van 10 stadsponden
13 en een kwartwijnuit een huis in de Voorstraat, onder bepalingdat haar
dochter die rente haar leven lang zal mogengebruikenen dat het convent
de stadsponden na Johanna's dood voor de kloosterpoortonder de armen
zal verdelen.'" Uit niets is gebleken dat de ter stede gevestigdeklooster
gemeenschappender Minderbroeders, Birgittijnenen Birgitinessenen/of
Augustinessen zich enigevorm van armenzorg tot taak hebben gesteld.

2.3. Stedelijke overheid
In de inleidingtot de inventarissenvan de archievender kerken,kloosters
en instellingen van weldadigheid te Kampen schrijft 1. Don dat het
stadsbestuur in de loop van de 16e eeuw meer direct bij de armenzorg
wordt betrokken en er een ontwikkelingmerkbaar is naar een geheel van
stadswege geordende armenzorg." Fasel bestrijdt deze opvatting, ons
inziensdeels te recht, deels ten onrechte." OokFasel zal niet kunnenont
kennendat demagistraat inde loopvande 16eeeuwallengsmeerdirectbij
enige onderdelen van de armenzorgwordt betrokken, maar met hem zijn
wijvan meningdat de stedelijkeregeringin de genoemde tijd, noch daar
voor, ooit plannen heeft gekoesterd de armenzorg in de stad beter te
organiserenofmeer centraal te regelen.Aileen desgevraagdofwanneerde
beheerders een armenfonds in de versukkelingdreigen te laten geraken,
voeltdemagistraat zichgerechtigdzichmeer directmet een armenfondste
bemoeien, doch nimmer wordt een streven naar centralisatie merkbaar.
Eerst na dedoorvoeringvan de reformatienaast het stadsbestuur een aan-
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tal belangrijke armenfondsen en verenigt deze tot een stadsarmen
kamer.
Alleen in tijden van grote voedselschaarste ondersteunt de stedelijke over
heid de armen rechtstreeks. Hierbij dringt zich welhaast vanzelf de vraag
op of de vroede vaderen zich in zulke omstandigheden in de eerste plaats
hebben laten leiden door angst voor sociale spanningen of door bekom
mernis om het lot van een snel groeiend aantal behoeftigen. Deze vraag
kan bij gebrek aan gegevens niet worden beantwoord. Hetjaar 1491 is een
kommervoljaar. De prijzen van de eerste levensbehoeften rijzen kennelijk
de pan uit en brengen meer en meer burgers en inwoners in moeilijkheden.
Met toe stemming van de gezworen gemeente lenen schepenen en raad ten
minste 1.000 Rijnse gulden, met welk bedrag zij "in deser merkeliker
duerer tijt om gebreck koerns tot behoeff ende noetdruffticheyt unser
armer meente ende gemene borgere" rogge kopen." Over de wijze waarop
het graan onder het noodlijdende deel der bevolking is verdeeld, worden
wij niet ingelicht. Het besluit om geld te lenen voor de aankoop van rogge
staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een pakket van maatregelen.
Op 14 mei 1491 wordt de uitvoer van graan verboden en op dezelfde dag
laat het stadsbestuur publiceren dat een ieder die meer dan 2 last rogge in
voorraad heeft, verplicht is inwoners en burgers kleinere hoeveelheden te
verkopen, per mudde, halve mudde of schepel en dat voor een schepel
rogge niet meer dan 20 butken mag worden gevraagd." In augustus van
hetzelfde jaar wordt een voorschrift uitgevaardigd waarin wordt bepaald
dar kooplieden die de stad aandoen, van elke 4 last rogge die zij aanvoeren,
1 last in de stad moeten laten en "tot ordeneringe" van de raad verkopen.
Overtredingen zullen worden bestraft met 100 schilden.'? Op 27 decem
ber tens lotte wordt "vreemde lude" toegestaan om "vrij ende onbespiert
van on sen backers" brood in de stad te slijten en wel gedurende eenjaar, 20

Een aantal burgers is kennelijkbevreesd dat demagistraat in haar streven
omdemoeilijkhedenhethoofdte biedengeenenkelmiddelonbeproefdzal
laten. Op 8 oktober 1491 verklaren de memoriemeesters van de H.
Kruismemorie dat Johan Coopsz. sr. een bedrag van 90 Rijnse gulden
heeft gegeventen behoeve van de aalmoezen die de memoriedes zondags
onder de armen uitdeelt, onder de uitdrukkelijkevoorwaarde dat, zo de
magistraat of de gezworen gemeente enig goed van de memorie ten
behoevevan de St.-Nicolaaskerk of tot enigander doelbegeert, dememo
riemeesters de 90 Rijnsegulden "van stonden aen gevenende kieren ... in
die ere Godes den rechten ellendigen armen die bynnen Campen
zijn" .21
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3. Georganiseerde armenzorg

3.1. Vergaderingen
Tot de goede werken die verdienstelijk waren voor de hemel en in het hier
namaals zouden worden beloond, rekende de middeleeuwer ook het stich
ten van een vrijwoning of vergadering. Bij het leven of bij testamentaire
beschikking bouwden, reserveerden of kochten vrome en vermogende
lieden een of meerdere huizen ofhuisjes, waarin, zonder dat een huurprijs
werd bedongen, arme ouden van dagen hun levensavond mochten door
brengen. Meer dan eens bestemden de stichters tevens een deel van hun
vermogen voor het onderhoud van de vrijwoning en/of periodieke uitdelin
gen van levensmiddelen of brandstoffen aan de bewoners en be
woonsters.
Het beheer ener vergadering bleef vrijwel altijd aan de stichter of stichteres
en zijn of haar directe erfgenamen. Op grond van het begevingsrecht
bepaalden de bestuurders ofvoorstanders welke armen in het huis moch
ten wonen en welke verplichtingen de armen op zich dienden te nemen.
Volgens Fasel werd na het overlijden van een voorstander ener vergade
ring de raad geacht een opvolger te benoemen, hetgeen er in de practijk op
neer zou zijn gekomen dat de familie een nieuwe voorstander voordroeg,
die dan door de raad werd benoemd. Het stadsbestuur zou evenwel het
recht hebben gehad om buiten de familie om een nieuwe bestuurder te
benoemen, doch aangezien het weinig belangstelling had voor de vrij
woningen, werd dikwijls generatieslang de benoeming van voorstanders
niet aan de goedkeuring van de raad onderworpen, met als gevolg dat men
vooral in de 17e en 18e eeuw de vergaderingen als familiestichtingen
beschouwde." Wij zijn geneigd bij deze voorstelling van zaken een vraag
teken te plaatsen, althans voor wat betreft de tijd voor 1598. Zoals gezegd,
vergaderingen zijn van oorsprong particuliere stichtingen die door de
stichters en hun directe erfgenamen worden bestuurd. Dat de stedelijke
overheid inzake de benoeming der voorstanders geen bevoegdheden
bezat, blijkt heel duidelijk uit de navolgende voorbeelden, In de stichtings
brief van de vergadering van Herman Nes, gedateerd 27 augustus 1528,
wordt met geen woord gerept over een voordracht van voorstanders aan de
magistraat. De stichter van de vergadering bepaaJt dat zijn directe
erfgenamen het recht van begeving zullen genieten en dat, zo er geen fami
lieleden meer in leven zullen zijn, de kerkmeesters van het St-Geer
truidengasthuis over de huisjes mogen beschikken." In 1570 laat Dirk
Neeffken in de acte van overdracht van een huis en erfin de Onze Lieve
Vrouwensteeg, waartoe ook twee benedenwoningen behoren die als ver
gadering dienst doen, de bepaling opnemen dat de kopers de collatoren
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van de vrijwoning zullen zijn en de vrijgekomen plaatsen naar eigen goed
dunken mogen vergeven "sender eenich inseggent van heer Dirck Neve,
sijnen erffgenamen om ymantz anders"."
Toch kan niet worden ontkend dat de voorstanders der vergaderingen niet
in alles de vrije hand hadden. Zo bepaalt de stedelijke regering in 1481 dat
zonder haar toestemming geen nieuwe vergaderingen mogen worden ge
sticht en dat het aantal bewoners ofbewoonsters in de bestaande niet mag
worden uitgebreid." Ook anderszins heeft de magistraat kennelijk
bevoegdheden. Wanneer Johan van den Vene in 1549 zijn vrijwoning naar
een andere plaats in de stad wil verplaatsen, vraagt hij daarvoor eerst toe
stemming aan de raad die hem bij besluit van 20 juli 1549 zijn fiat
verleent. 26

Zowel F asel als Don verbinden aan bovengenoemd besluit van de rna
gistraat met betrekkingtot het stichten van vrijwoningende conclusie dat
het aantal vergaderingenindie tijd tamelijkgrootmoet zijngeweest." Nu
kan men natuurlijk strijden over wat men onder "tamelijk groot" dient te
verstaan, desondanksmenenwijte mogen stellen dat de auteurs ietwat te
gehaasthungevolgtrekkinghebbengemaakt.Ene JohanKenneken laat op
19 mei 1439 zijn testament opmaken en daarin bedenkt hij de armen in
zevenmet name genoemdevergaderingenmet een kleingeldbedrag." Uit
debronnen blijktniet dat ingenoemdjaar Kampen nogmeer vrijwoningen
telt, met andere woorden: het is aannemelijk dat Johan Kenneken de
armen in alle vergaderingen bedenkt. Weliswaar groeit het aantal vrij
woningen in de periode 1439-1481, maar van een tamelijk groot aantal
kan in 1481 bepaald niet worden gesproken.
Faselkwalificeertmeergenoemdbesluitvan 1481 als "een loffelijkemaat
regel", aangezienmen er zijns inziens al te gemakkelijktoe overgingeen
vergadering te stichten zonder voldoende middelen voor het onderhoud
van het pand of de verzorgingder bewoners ter beschikking te stellen."
Het komtonsvoordat het besluitvandemagistraat opgeheelandere over
wegingenwas gegrond.Het past naar onzemeningin het beleiddat de ste
delijke regering ten aanzien van alle geestelijke instellingen in de stad
voert, het tegengaanvan de overgangvan onroerende goederen inde dode
hand. Nu hadden de bezittingen der vergaderingenweliswaar nog niet de
status van geestelijk goed, maar met het besluit van 1481 schept het
stadsbestuur zich een rechtsgrond, waarop het in voorkomendegevallen
kan terugvallen.

3.1.1. Vergadering van Wendelmoed Engelberts
Christina Ligtenbergmerkt in haar proefschrift "De armenzorgte Leiden
tot het einde van de 16e eeuw" op dat het testament van Meyne uuyt den
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Waerd,opgemaakt 15juli 1368, het oudste haar bekende stuk uit ons land
is, waarin sprake is van een vrijwoning en dat Meyne de eer toekomt een
der eersten in Nederland te zijn geweest die op de gedachte is gekomen een
vreedzame wijkplaats te stichten voor ouden van dagen." Die eer zal
Meyne uuyt den Waerd zeker moeten delen met een Kamper vrouw, want
op 24 mei 1350 vermaakt Wendelmoed Engelberts "den armen luden dys
best to doene hebben" een stukje grond buiten de Broederpoort, waarop zij
of haar erfgenamen een "husekin" zullen laten bouwen, dat arme lieden
"de die scepenen daerin ontfaen toed eer ewegher herberghe" zal dienen.
Zolang het huisje nog niet kan worden betrokken, mogen de armen een bin
nen de stadsgracht gelegen huis bewonen."
Ret valt op dat Wendelmoed de uitvoering van haar wilsbeschikking en
het begevingsrecht opdraagt aan de schepenen van Kampen, het eerste en
enige voorbeeld in de tijd tot 1598 dat een stichter of stichteres het recht
van begeving overdraagt aan de magistraat. Daar over deze vergadering
verder niets bekend is geworden, blijft het de vraag of de magistraat van dat
recht gebruik heeft kunnen maken.
Ook over de testatrice is weinig met zekerheid te zeggen. Blijkens een acte
uit 1333 is zij in datjaar gehuwd met Engelbert Lutgardsz., 32diein andere
stukken ook Engelbert ver Lutgardezoene of Engelbert us Volquiniszoene
wordt genoemd.

3.1.2. Schildersvergadering
De Schildersvergadering is eveneens een 14e-eeuwse stichting. Gelet op
de naam mag worden aangenomen dat een lid van het bekende geslacht
Schilder, dat tussen 1350 en 1450 een aantal schepenen heeft voortge
bracht, in de tweede helft van de 14e eeuw een aantal arme ouden van
dagen in de gelegenheid heeft gesteld in een door hem ofhaar beschikbaar
gesteld huis te wonen.
Over de vroegste geschiedenis dezer stichting is weinig bekend. Zij wordt
voor het eerst genoemd in 1386 en wei in het testament van Johan Oel
rixsz. die de armen in het "Schildershuus" twee oude schilden vermaakt. 33

Aan de hand van begrenzingen, vermeld in 15e- en 16e-eeuwse transport
acten, kan worden vastgesteld dat de vrijwoning aan de westzijde van de
Bovennieuwstraat, in de directe omgeving van de Geerstraat heeft ge
legen. In de eerste helft van de 16e eeuw beginnen de bronnen iets minder
traag te vloeien. De echtelieden Jacob N eve en Barbara verkopen in 1539
"vanwegen de Schildersvergaderinge daer sie bevelhebbers van zijn", een
ledige plaats in de Buitennieuwstraat." De namen van deze voorstanders
doen vermoeden dat het beheer over de vergadering in geheel andere han
den is overgegaan. Een tweetal overdrachten toont evenwel aan dat de
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schijn hier bedriegt: Trude, die gehuwd was met Theuwes Schilder, draagt
in 1520 enige renten over aan "Barbare, Jacob Neven huysvrouwe,
Truyden vors. dochter dochter"," ergo: Barbara is een kleindochter van
Theuwes Schilder. De priester Dirk Neeffken, zeer waarschijnlijk een
zoon van bovengenoemde Jacob en onder meer vicaris van het H.
Sacramentsaltaar in de O.L. V.-Kerk en procurator van de kleine memorie
der dagelijkse vespers in de St-Nicolaaskerk, compareert in 1561 voor
het eerst als provisor van de vergadering voor het plaatselijk gerecht ten
einde een huis en erf op de Burgwal te verkopen."
Bovenstaande overdrachten maken duidelijk dat de vergadering niet
aIleen gratis onderdak biedt aan een aantal arme ouden van dagen, maar
door de stichter of latere voorstanders ook goederen en renten zijn be
stemd voor onderhoudswerkzaamheden aan het pand en zeer waar
schijnlijk ook voor uitkeringen van levensmiddelen en/ofbrandstoffen aan
de bewoners.
De bronnen van voor 1598 verradennietwelk aantal armenin de gemeen
schappelijke woning zijn gehuisvest, doch blijkens latere bronnen biedt de
vergadering dan onderdak aan vier arme vrouwen," een aantal dat ook
voor de late Middeleeuwen kan worden aangehouden.

3.1.3. Hille Rietsvergadering
Alvorens de weg van aIle vlees te gaan wenst Hille, de vermogende
weduwe van Jacob Riet, eerst voor haar zieleheil te zorgen. Ten overstaan
van de notaris Ripprandus Nicolai van Akersloot sticht zij in 1388 in de
St.-Nicolaaskerk een vicarie op het altaar van Onze Lieve Vrouwe, de
apostel Mattheus en Maria Magdalena." De weduwe verricht nog meer
goede werken. Bij haar leven ofbij testamentaire beschikking sticht zij een
vergadering in een huis aan de Burgwal. Uit een acte van overdracht uit
1540 blijkt dat Hille Riet ook anderszins voor haar vergadering heeft
gezorgd. Uit een erf aan de Zwartendijk gaan 2 oude franse schilden en 2
paar hoenders erfrente die de vergadering toekomen en door Hille Riet
"tot onderholdinge des tymmers ende baminge des huyses" zijn ge
schonken."
Ook ten aanzien van deze vergadering verschaffen de bronnen geen over
vloed aan informatie. Zij zal omstreeks 1400 zijn gesticht en wordt voor
het eerst genoemd in het testament van Johan Kenneken die ook de armen
in "Hille Ryetshues" bedenkt.t''Tussen 1521 en 1566 voeren achtereen
volgens J an Kruse, Herman Kruse en de weduwe van laatstgenoemde het
beheer over de vergadering, vanaf 156 7leden van de familie De Wolff van
Westerrode, respectievelijk Hendrik de Wolff van Westerrode, diens
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weduwe Francoise van Jausse gesecht de Mastaing en haar zoon Phili
bert, Johan de Wolff van Westerrode en diens weduwe."
Met name 1an Kruse schijntzijnvergaderingeen goedhart te hebben toe
gedragen. In de jaren tussen 1540 en 1552 koopt hij ten behoeve van de
stichting renten van in totaal 10 goudgulden 's jaars, twee huisjes bij de
Venepoort en een huis, erf en hof op de Vloeddijk,hetgeen het meer dan
waarschijnlijkmaakt dat aan de ouden van dagen behalve brandstoffen
ook levensmiddelenzijn verstrekt. Hoe anders is de situatie enigedecen
nia later. In 1592maakt de stad Kampen een rechtszaak aanhangigtegen
de weduwe van Hendrik de Wolff van Westerrode en haar zoon, waar
schijnlijkomdat zij afgelosterenten en andere inkomstenvan de vergade
ringte eigenbate hebbenaangewend.De aangeklaagdendieneneen lening
van 800 goudguldenaf te sluiten op hun tienden in het kerspel Kamper
veen en de leningsovereenkomst, alsmede enige rentebrieven van goe
deren te Blankenham bij de magistraat in te leveren.?

3.1.4. Budelsvergadering
Dank zij meergenoemdtestament van Johan Kenneken weten wij dat de
Budelsvergadering in 1439 reeds bestaat. In de eerste helft van de 16e
eeuw is de vrijwoninggelegen aan de Vloeddijk.
Leden van het geslachtVoorneschijneninde eerste helftvan de 16eeeuw
de scepterover de stichtingte hebbengezwaaid,want de echteliedenPeter
Stouvesant enTrude verkopenop 2december 1540een rente van 2heren
pond's jaars aan Jutte Voorne als "procuratersche van Budelsvergade
ringhe"." Nadien moet het beheer zijn overgegaan in handen van de
familieGlauwe ofVanNeerden, daar Aleid vanNeerden,weduwevan de
schepen Johan Glauwe, op 26 oktober 1563 eenjaarrente koopt "tot.pro
fijt ende behoeff van Budelsvergaderinghe".44
Het is niet aannemelijkdat de vergaderingover een groot fonds voor het
onderhoud van de gemeenschappelijkewoning en/ofuitdelingen aan de
bewoners of bewoonsters heeft kunnen beschikken. Blijkens een om
streeks 1580 te dateren aantekening betreffende de inkomsten der
Budelsvergaderingmocht zijjaarlijks op 15~ herenpond rekenen."

3.1.5. Busersvergadering
De naam van deze vergadering kennen wij slechts uit het in 1439 door
Johan Kenneken opgemaakte testament."

3.1.6. Grete Cremersvergadering
Ook deze vergaderingwordt aIleen genoemd in de wilsbeschikkingvan
genoemde Johan Kenneken." Gezien de naam zal zij zijn gesticht door
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ene Grete Cremer, wier identiteit niet kon worden vastgesteld.

3.1. 7. Roversvergadering
In de tweede helftvan de 14e eeuw en in het begin van de 15e vermelden de
bronnen verschillende leden van het geslacht Rover, doch geen hunner
kon worden geidentificeerd als de stichter of stichtster van deze vergade
ring, waarvan het bestaan uitsluitend blijkt uit het testament van J ohan
Kenneken."

3.1.8. Uterwijksvergadering
In 1422 stichten een of meerdere leden van de welgestelde en aanzienlijke
familie Uterwijk in de Bovennieuwstraat, direct naast het St-Geer
truidengasthuis een vergadering, bestaande uit een tweetal huizen, waarin
een aantal in behoeftige omstandigheden verkerende ouden van dagen gra
tis onderdak wordt geboden." Heel lang blijft de vergadering daar echter
niet gevestigd. Hendrik Hermansz. van Uterwijk, een zoon ofkleinzoon
van een der stichters, verkoopt in 1460 de huizen aan Geert J ansz. en
diens echtgenote, maar hij koopt van hetzelfde echtpaar een huis in de
Korte Hofstraat, ten Zuiden van de Fliersteeg, waar de oudjes een nieuw
onderkomen vinden."
De Uterwijks hebben de stichting bepaald niet aan haar lot overgelaten.
Herman van Uterwijk, een der stichters, bestemt een erftijns van 4 heren
pond uiteen huis en erfbij het St.-Geertruidengasthuis voor de armen in de
vergadering" en in 1482 bepaalt Hermans zoon Hendrik dat de inkomsten
uit zijn aandeel in het Keulvoetswater in de vrijheid van Kampen door zijn
erfgenamen dienen te worden aangewend voor de aankoop van turf voor
de bewoners der vergadering." De executeurs-testamentair van Johan
van Uterwijk dragen in 1545 een aantal goederen over aan de stichting."
In 1553 tenslotte verkoopt men een rente van 2 herenpond 'sjaars uit een
huis en erf in de Groenestraat aan het klooster te Brunnepe en wordt de
koopsom bestemd "tot reparatie ende tymmeringe der vergaderinge.:"
Kennelijk kwam het wel eens voor dat een bewoonster der vrijwoning in
betere doen geraakte en het voomemen koesterde om de vergadering te
verlaten. Zulk een voorbeeld is ons bekend geworden uit een register van
schuldbekentenissen. Op 14 april 1480 belooft Mette, dochter van
Andries Val(s), dat wanneer zij niet langer in het huis in de Korte Hof
straat wenst te blijven, haar bed in de vergadering zal blijven en zij 20
Amhemse gulden zal betalen "omme die mynne Godes voir oirer moeder
ziele ende voir dat sie dair gewoent heeft". 55

In het tweede enderdekwartvande 16eeeuwwordt hetvoorstanderschap
der vergaderingbekleed door personen die niet de familienaamUterwijk
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voeren. Wellicht is de stichting door vererving overgegaan naar die fami
lies. Het is niet uit te sluiten dat deze personen zich hebben vergenoegd
met het toezicht op het huis en zijn bewoonsters en het geldelijk beheer
hebben overgelaten aan een procurator ofbewindvoerder, in welke functie
tussen 1546 en 1572 de priester Hendrik van Heerde, onder meer regent
van het weeshuis en vicaris van het St.-Catharina-altaar in de St.
Nicolaaskerk, wordt genoemd."

3.1.9 Watersvergadering
Johan Water draagt op 30 maart 1450 een zesde deel van een huis en erf
op de Burgwal, strekkende van genoemde straat "achter ten halven erve
als dat sin oelders in voertijden gegeven hebben arme luden daerin te woe
nen ende soe voert to bliven", op aan Aleid, weduwe van Claas Water. 57

De gebroeders Hendrik en Timan Blessing, alsmede hun moeder Benne
verkopen in 1456 een huis en erf op de Burgwal tussen "Alijt Waters
husinge daer die armen ynne woenen" en de Ellenlozesteeg, strekkende
van de Burgwal tot aan de Buitenhofstraat." Bij een transport in 1457
tenslotte worden als begrenzingenvan een huis op de Burgwalgenoemd:
"Claes Waters gaetshuse" en de steeg.59 Zetten wij nu aIle gegevens
betreffende de vergadering in een andere volgorde, dan ontstaat het
volgende beeld: geruime tijd voor 1450 stichten Claas Water en zijn
echtgenote Aleid een vergadering op de Burgwal/Noordzijde, naast het
hoekhuis bij de Ellenlozesteeg.
Uit niets is gebleken dat het echtpaar Water ook renten en/of goederen
heeft bestemd voor het onderhoud van het huis. WeI vermaakt Stijne
Coerds in 1551 10 goudguldenaan de Watersvergadering "tot hoer noi
trofft" 60 en geeft een andere vrouw, Stijne Lentink genaamd, omstreeks
1580 571;2stuiver brabants voor herstelwerkzaamheden aan de vrij
woning."

3.1.10. Onze-Lieve-Vrouwenvergadering
Zijn vrijwoningen tot het einde van de 16e eeuw veelal particuliere
stichtingen, die worden beheerd door de stichters en hun directe erf
genamen, in de late Middeleeuwen is er te Kampen tenminste een ver
gadering, waarover een godsdienstige vereniging het beheer voert.
Omstreeks 1465, het juiste jaartal is niet bekend, schenken Elsebe,
weduwe van Berend Johansz., en haar dochter Lutgard de Onze Lieve
Vrouwenmemorie in de gelijknamigekerk een huis en erf aan de Kalver
hekkenweg,even buiten de poort van die naam, onder voorwaarde dat de
memoriemeesters het huis zullen laten bewonendoor twee armen.Voorts
bestemmen Elsebe en Lutgard een erfrente van 3 herenpond 's jaars om
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Groenestraat (westzijde).
Gevelsteen in het gebouw van de Verenigde Vergaderingen: Uiterwijcks-, Toe
Boecops-, Voren's-, Vordens- en Budelsvergadering.
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het huis "dackdichte" te houden en eenjaarrente van 2 herenpond voor de
aankoop van turf ten behoeve van de armen. Verder geven de schenksters
de wens te kennen tot het einde hunner dagen zelf het beheer over de vrij
woning te willen voeren."
In dezelfde tijd dragen de twee vrouwen de broederschap eveneens een
aantal rentebrieven op, met de inkomsten waarvan de memoriemeesters
wekelijks twee aalmoezen aan armen zullen uitdelen. Ook bij deze
gelegenheid stellen zij de voorwaarde tijdens hun leven zelfhet begevings
recht te willen genieten." Ret lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat
zij de armen in hun vergadering in het genot van de aalmoezen zullen heb
ben gesteld.
Tot het einde van haar bestaan heeft de memorie zich beijverd de bij de
stichting gestelde voorwaarden na te komen. Blijkens de rekeningen van de
broederschap biedt de vergadering in de periode 1581-1597 onderdak aan
"ollde wijven", voor wie telkenjare turf wordt gekocht."

3.1.11. Jan van der Wedenvergadering
Blijkenseen tweetal transporten, gedateerd 31 maart 1475 en 22 januari
1482, is aan de Vloeddijkeen vrijwoninggelegendie is gesticht ofwordt
beheerd door de priester Jan van der Wede."
In 1504 maakt de geestelijke zijn testament, doch merkwaardigerwijs
komt de vergaderingindat stuk in het geheelniet ter sprake." Daar het in
het testament vermeldecodicil niet bewaard is gebleven,kan nietworden
uitgeslotendat de priester indat stuk enigebeschikkingenten aanzien van
de vergadering heeft gemaakt.

3.1.12. Van den Venevergadering
Ret geslacht Van den Vene heeft in de late Middeleeuwenverschillende
personen voortgebracht die een magistraatszetel hebben bezet of in het
kerkelijkleven een rol van betekenishebben gespeeld.Een hunner, Johan
van denVene, inde tweedehelftvande 15eeeuwmeermalen genoemdals
schepen van Kampen, was gehuwdmet Femme van de Linde, een vrouw
die het nodige heeft gedaan voor de eeuwige zaligheid van haar en de
haren. Zo schenkt zij in 1485 een rentebrief aan het kort voordien op de
Sonnenberg te Usselmuiden gestichte St.-Maartensklooster van de orde
der Karthuizers 67 en sticht zij op een ons onbekend tijdstip op het altaar
vandeEerste Mis inde St.-Nicolaaskerk eenvicarie ter erevande evange
listJohannes en St. Laurentius." In haar op 4 september 1479opgemaakt
testament bestemt Femme van de Linde een pand achter het door haar
bewoondehuis als vrijwoning"tot behoeffvier armen luden" envermaakt
zijdeze armen tevens een bedrag van 10herenpond perjaar om "oir noit-
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druffte dairvan toe hebben"."
Het beheer der vergadering blijft geruime tijd in handen van de erfgenamen
der stichteres. Timan van den Vene, een zoon van J ohan van den Vene en
Femme van de Linde, en zijn echtgenote Mechtelken zijn in 1545 voor
standers van de stichting," terwijl hun opvolger, de Utrechtse domheer
Johan van den Vene, een broer van Timan, de oude vrouwen in 1547 5
goudgulden uit een perceelland buiten de Broederpoort schenkt."
Al de goede zorgen kunnen niet verhinderen dat de vrijwoning ten tijde van
laatstgenoemde Johan van den Vene in een slechte staat van onderhoud
verkeert. Bij besluit van 20 juli 1549 staat de stadsregering de domkanun
nik toe de vergadering over te brengen van de Burgwal naar een huis op de
hoek van de Wedemesteeg, dat groter en minder bouwvallig is." Het ge
regelde verblijf te Utrecht heeft de kanunnik waarschijnlijk genoopt de
dagelijkse aangelegenheden betreffende de vergadering toe te vertrouwen
aan een bewindvoerder. Bij een transport in 1570 compareert als "voer
stander van den Lyndenvergaederinge alias Van den Veen genoempt" de
priester Hendrik van Heerde, die wij reeds eerder ontmoetten als procura
tor van de Uterwijksvergadering." In 1598 tens lotte blijken Jorgen van
Bucholtz en Wilhelmina van Erp voorstanders van de vergadering te
zijn."

3.1.l3. Wittenvergadering
Evenals het geslacht Vanden Vene heeft ook het geslacht Witte verschil
lende magistraatsleden en andere stedelijke functionarissen voortge
bracht. Een aantal Witten ontving de priesterwijding en een hunner,
Tideman Witte, is mogelijk de stichter van de "her Tyman Witten
vergadderinge" die in 1482 voor het eerst wordt genoemd."
Over de geschiedenis van deze stichting, die blijkens in acten van over
dracht vermelde begrenzingen in de Papensteeg of Schoolstraat was ge
legen, is zeer weinig bekend. In 1517 wordt zij "heer Johan Wytten
vergadderinge" genoemd," hetgeen vrijwel zeker betekent dat in die tijd
ene Johan Witte, wellicht de priester J ohan Witte, het beheer voert. Meer
dan een halve eeuw later, in 1582, wordt de vrijwoning aangeduid met de
naam "Everdt Wittenvergaderinge", 77,waarmede, naar Fasel vermoedt,
de vergadering van Johanna de Wilde kan zijn bedoeld." Uit het
hiemavolgende onderdeel betreffende laatstgenoemde vergadering zal
blijken dat wij Fasels vermoeden niet delen.

3.1.14. Krusenvergadering
Bijde overdracht van een huis en erf in de Bovennieuwstraat, op de hoek
van de Melissteeg bij het St.-Geertruidengasthuis, wordt in 1484 als
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achterste begrenzing van het goed de Krusenvergadering genoemd."
Gelet op het feit dat betreffende deze vergadering geen verdere gegevens
zijn aangetroffen en dat in de 16e eeuw enige leden van de familie Kruse
optreden als voorstanders van de Hille Rietsvergadering die in dezelfde
omgeving was gelegen, nemen wij aan dat de Krusenvergadering identiek
is met de Hille Rietsvergadering.

3.1.15. Willem Volkmansvergadering
In de 15e eeuw bewonen Willem Volkmans, in de periode 1460-1470
meermalen genoemd als memoriemeester van de O.L. V.-memorie, en zijn
echtgenote Albert gedurende een lange reeks van jaren een huis in de
directe omgeving van de Hagenpoort. De door Willem Volkmans ge
stichte vergadering wordt weliswaar voor het eerst genoemd in 1510,80als
begrenzing van een huis en erfbij de Oude Wiitfanck, een verdedigings
toren in de noordhoek van de stad, maar is zonder enige twijfel van oudere
datum. Op 12 oktober 1484 legateert Albert, weduwe van Willem
Volkmans, de O.L.V.-memorie een rente van 7 herenpond uit een perceel
land te Dronthen en 4 herenpond uit een huis in de Boven- ofBuitennieuw
straat onder voorwaarde dat de memoriemeesters 2 herenpond zullen ge
bruiken voor het houden van eenjaargetijde voor haar en wijlen haar man,
op gelijke wijze als voor de memoriebroeders en -zusters geschiedt, en dat
2 herenpond dient te worden bestemd "tot volleste dat huys opten
Wyltganck mede in rake ende in dake toe holden", overeenkomstig de
bepalingen in het testament van haar echtgenoot." Met" dat huys" is stel
lig de door Willem Volkmans gestichte vergadering bedoeld.
De echtelieden Johan Hendriksz. en Jutte verkopen op 23 april 1573 de
helft van hun aandeel in een huis en erfbij de Oude Wiltfanck, tussen "een
vergaederinge", de Willem Volkmansvergadering en Gijsbrecht van
Bronkhorst. Twee jaar later, in 1575, schijnt de vrijwoning niet langer als
zodanig dienst te doen, want op 15 april van datjaar dragen de memorie
meesters van de O.L.V.-memorie een huis met een plaats bij de Oude
Wiltfanck, " 'twelck t' bevoerens een vergaederinge gewest is", tussen
Hendrik Smit en Gijsbrecht van Bronkhorst, over aan dezelfde Gijs
brecht. 82Bij een transport van een huis en erf in de steeg tegenover de
O.L. V.-kerk in 1587 wordt echter weer een vergadering genoemd. 83Onze
voorzichtige conclusie luidt dat de Willem Volkmansvergadering in de
voor Kampen zo moeilijke jaren tussen 1572 en 1578 "buiten bedrijf" is
geweest, doch nadien, haar oorspronkelijke bestemming heeft terug
gekregen.
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3.1.16. Bate van der Hoevenvergadering
Albert Daamsz. rnaakt in de periode 1440-1460 deel uit van de kleine
gemeente en wordt in laatstgenoemd jaar voor het Broederespel of
-kwartier gekozen in de gezworen gemeente. Een plaats in het college van
schepenen en raden heeft hij nooit kunnen veroveren en dat ondanks het
feit dat hij als een notoir rijk man mag worden gekenschetst. Het laatste
menen wij te mogen afleiden uit het feit dathij in 1459 de O.L. V.-memorie
2.000 herenpond ineens of 100 herenpond per jaar aan renten legateert."
Ook het hiemavolgende duidt erop dat de familie rijk met aardse goederen
was gezegend.
Hille Ommeloop, Alberts weduwe, en haar dochter Bate, weduwe van
Jacob van der Hoeve, stichten op 18 oktober 1479 een vicarie op het St.
Anthoniusaltaar in de O.L.V.-kerk, van welke vicarie Hendrik Kuinre
turff en Geert Morre in 1544 collatoren blijken te zijn." Overeenkomstig
de bepalingen, vermeld in een niet bewaard gebleven codicil,met de uit
voeringwaarvan Hendrik Kuinreturff, Johan van den Vene en Kerstken
Johansz. wordenbelast, bestemt Bate van der Hoeve in 1482400 Rijnse
gulden of 800 herenpond "om salicheit oirer sielen".86
Geven de schenkingen een indruk van de wijze waarop de genoemde
echtelieden en hun dochter voor hun zieleheil zorgen, een register van
getuigenissenverraadt ietsoverhetgeenmet nameBate van derHoeve als
goed en slecht ervoer. Wanneer buurvrouw Rijklant enthousiast vertelt
over "oirs mans boverye ende schalcheit", antwoordt de weduwe bijna
bestraffend: "Dat sal God nommer willen, al weere sijn hals roet golt".
Tegenover anderen geeft Bate blijk van haar ongenoegenover het door
Rijklantenhaar man veroorzaakte lawaai, zij "woldeweidat siewoenden
over X mijlen van hen"."
Naast de reeds genoemdegoedewerkenverrichtBate nogeen ander goed
werk: in het laatste kwart van de 15e eeuw sticht zij op de Vloeddijkeen
vergadering,88waarschijnlijkin een tweetal huisjes indeomgevingvan het
kloosterder Cellezusters.89Wanneer de stadKampen in 1490gedwongen
is geldop te nemen, leentBate van der Hoeve het stadsbestuur een bedrag
van 550 herenpond en bepaalt dat de rente, 2711z herenpond per jaar, de
vergaderingten goede zal komen." Daar de rente in de 16e eeuw steeds
wordt geind door leden van de familieKuinreturff," een naam die in het
voorafgaandeook reeds een aantal malen is genoemd,achten wijhet zeer
wei denkbaar dat de Kuinreturffs met het voorstanderschap van de ver
gaderingwaren belast en dat de stichtinginde volksmondKuinreturffver
gaderingwerd genoemd.
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3.1.17. Voornevergadering
In 1513, bij de overdracht van onroerende goederen, gelegen op de hoek
van de Broederweg en de Groenestraat, wordt als een der begrenzingen
"sellge Henrie Voimsvergaderinge" genoemd." Van deze vrijwoning is
behalve de naam van de vermoedelijke stichter, Hendrik Voome, en de lig
ging, aan de Broederweg bij de kloosterkerk der Cellezusters, niet meer
bekend geworden dan dat de echtparen Lodewijk Voome en Bette toe
Boecop en Johan toe Boecop en Johanna Voome in de tweede helft van de
16e eeuw voorstanders van de vergadering zijn geweest."

3.1.18. KuinreturfTvergadering
De naam Kuinreturffvergadering ontmoeten wij voor het eerst in een acte
van 19 januari 1514.94 De vrijwoninglagop de Vloeddijkin de onmiddel
lijkenabijheid van de nog te behandelen Hendrik Westenbrinksvergade
ring, waarvan zij slechts door een hof werd gescheiden.
Hiervoor is reeds opgemerktdat het zeer weIdenkbaar is dat de Kuinre
turffvergaderingidentiek is met de Bate van der Hoevenvergadering.

3.1.19. Brantsvergadering
De timmerman Herman Nes, zijn dochter Catharina en haar echtgenoot
Hendrik van Diepholt of Dieffolt verschijnen op 27 augustus 1528 ten
stadhuize om aldaar de stichtingsbriefvan een vergaderingte laten regi
streren. "Ter eeren Goeds ende tot sijnre ende sijnrevrunden zielen zali
cheyt" geeft Herman Nes zijn huis in de Bovennieuwstraat, op de hoek
vande steegbijhet St.-Geertruidengasthuis, alsmededriedaarachter inde
steeggelegenwoningen, alles onder een dak, tot een vergaderingvoor zes
oudemannen ofvrouwen. In elkder drie huisjeszullentweepersonen "om
Goeds willen"mogenwonenondervoorwaarde dat hetdoorde oudenvan
dageningebrachtehuisraad engereedschapna hunoverlijdenindewoning
zal blijven.Verder bepaalt de meester-timmermandat het hoekhuisdient
tewordenverhuurdendat dehuurpenningenmoetenwordengebruiktvoor
het aankopen van turf en "andere noetdruffticheit" voor de armen in de
vergadering. Mocht meester Herman bij zijn leven de op het hoekhuis
gevestigdelosrentevan 5 herenpondniet aflossen,dan zijnde erfgenamen
gehoudende rente uit zijnnalatenschap af te lossen, echter met dien ver
stande dat wanneer Hermans zoon Willem het geldnodigheeft voor zijn
levensonderhoud, hij die 5 herenpond tot zijn lijftocht zal genieten.
Tenslotte geeftHerman Nes dewenste kennendat "altijt sijnnaeste vrun
den in den bloede" het begevingsrecht zullen hebben en dat wanneer er
geen familieleden meer in leven zijn, de kerkmeesters van het St.
Geertruidengasthuis mogen bepalen wie in de vergaderingwordt opge-
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nomen, "beholtlicken dat men deselve woeningen altijt dairtoe sall laten
blijven ende die nyet to versetten, noch to vercopen, noch tot geenre ander
manieren gebruycken". 95

Uit het feitdat devergaderinginhet laatste kwartvande 16eeeuwookwel
Dieffoltsvergaderingwordt genoemd, mag worden afgeleiddat Hendrik
van Dieffolt en Catharina Nes nahet overlijdenvan meester Herman de
stichting hebben bestuurd. Waarschijnlijk bij testamentaire beschikking
schenkt Catharina de vergaderingeen huis in de Buitennieuwstraat,welk
huis in 1577 door de dan fungerendevoorstanders wordt verkocht.96 Ook
Janneke Heyze, een dochter van Hendrik en Catharina, bedenkt op een
ons onbekend tijdstipde stichtingmet eenjaarrente van 6 schepel rogge,6
schepelmout en het achtste deel van een vat boter uit een huis inde Oude
straat "tot ewyge onderholdinge etlicke armen in hoir vergaederinge
wonende" .97
Janneke Heyze spreekt van "hoir" vergadering,met andere woorden: na
het overlijdenvan Hendrik van Dieffolt en Catharina Nes heeft Janneke
Heyze het beheer overdevergaderinggevoerd.Jannekemoetvoor 10sep
tember 1576zijnoverleden,want op 27juni 1577 oorkonden twee Kam
per schepenen dat de gebroedersBartold en Herman Kistemakermet hun
oomArend Brant en diens vrouwHeile bijmagescheidvan 10 september
1576 zijn overeengekomenhet door Janneke Heyze aan de vergadering
besproken legaat te zullen betalen." Sedert de tijd dat Arend Brant en
Heile het voorstanderschap hebbenbekleed,wordt devergaderingvrijwel
altijd Brantsvergaderinggenoemd.
Wij vallen Don bij, wanneer hij stelt dat de stichtingsbriefvan de Brants
vergaderingals representatief voor aile stichtingsbrievenvan de Kamper
vergaderingen mag gelden," zo deze tenminste zijn opgemaakt. Wij
zouden hieraan toe willen voegen dat de geschiedenis van de Brants
vergadering representatief is voor die van het merendeel der vergade
ringen.

3.1.20. Johanna de Wildevergadering
Johanna deWilde, die gehuwdwas geweestmet Lambert ten Stert, over
lijdt op 22 februari 1546 en wordt begraven in de kloosterkerkder Min
derbroeders te Kampen, voor het altaar van St. Franciscus. Uit de
geraadpleegdestukkenwordtniet duidelijkofJohanna reeds bijhaar leven
een huis heeft gekocht, waarin een viertal oude vrouwen gratis mocht
wonen, ofdat de executeurs-testamentair dat hebben gedaan.100WeI dui
delijk is dat genoemde vrouw de vergadering bedenkt met renten van in
totaal24 herenporid 's jaars, die zeer waarschijnlijkbestemd zijngeweest
voor het onderhoud van het pand en de aankoop van turf.'?'
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De vrijwoning was niet gelegen in de Oudestraat, zoals Don of F asel
abusievelijk aannemen.l'" doch in de Boven- of Buitennieuwstraat.l'"
Omstreeks 1580 bestaat de vergadering nog, maar in een opgave van de in
1611 te Kampen bestaande vrijwoningen ontbreekt zij, althans onder
naam Johanna de Wildevergadering.!'"

3.1.21. "Weime van der Straten"-vergadering
In de geschiedenis van de instellingen van weldadigheid te Kampen heb
ben de namen Cromme en Vander Straten een bijzondere klank. De
grootste bekendheid geniet zonder twijfel de schepen Eilard Cromme die
na een pelgrimstocht naar het Heilige Land aan de Vloeddijk een nieuw
pesthuis sticht. Weime, een zuster van Eilard was gehuwd met Jacob van
der Straten. N a Jacobs overlijden in 1508 koopt de weduwe talloze renten,
een bewijs dat zij bepaald niet als een gewone burgersvrouw mag worden
gezien. In de transportregisters uit het tweede kwart van de 16e eeuwont
moet men Weime van der Straten bij herhaling als schenkster van soms
aanzienlijke renten en goederen aan verschillende kloosters en instellin
gen van weldadigheid te Kampen.
Waarschijnlijk genoot zij zulk een faam alsweldoenster dat een vergade
ringwaaraan de naam Van der Straten kleefde,door haar stadgenoten de
Weime van der Stratenvergadering werd genoemd. De naam dekt de
lading echter niet helemaal. Op 16 oktober 1551 schenkt Geertruid van
der Straten, de dochter van Weime, "oer huysken, onder ende boven, ge
legenindeHoffstrate (=Bovenhofstraat) ...om armemensschen ... omme
Gods willendaerin to wonen", Voor hetonderhoud van de vrijwoningbe
stemt zij een rente van 2 herenpond 's jaars en bepaalt voorts dat na haar
dood haar neef Lambert Willemsz. en diens erfgenamen de stichting
zullen besturen "nae guetduncken oerer consciencien" .105
In de zestigerjarenwordtbijoverdrachten van onroerende goederenenige
malen als begrenzingde Weime van der Stratenvergaderinggenoemd,':"
doch daama ontbreekt elk spoor.

3.1.22. Bethlehemvergadering
In de Buitennieuwstraat ligt thans nogde Bethlehemvergaderingdie voor
het eerst wordt genoemd in 1550.107Wanneer en door wie deze vergade
ring is gesticht, is niet bekend. Was het misschien Stijne Coerds die in
155750 goudguldenlegateert aan de O.L.V.-memorie "stichtende daer
mede een aelmissenteickentot behoeffder armenvrouwen inBetlehem",
en 100 goudguldenvermaakt aan de vergadering "tot underholdingedes
getymmers ende der armen alimentatie"? 108 .
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In de 17e eeuw biedt de Bethlehemvergadering huisvesting aan zes oude
vrouwen.!"

3.1.23. Peter Lubbertsz. vergadering
Zie Hans Mulertsvergadering

3.1.24. Hendrik Westenbrinksvergadering
In het midden van de 16e eeuw is Hendrik Westenbrink pastoor in het
Groningse Garmerwolde. Afgezien van het feit dat de priester in 1558 een
huis aan de Vloeddijk in eigendom blijkt te bezitten, hebben wij niet kun
nen achterhalen welke relaties er tussen de pastoor en de stad Kampen
hebben bestaan.
Ten overstaan van twee Kamper schepenen maakt Hendrik Westenbrink
op 19 april 1561 zijn testament, waarin hij de wens te kennen geeft in de
kerk van het Birgittenklooster te Kampen begraven te willen worden. Al
zijn goederen in de stad en haar vrijheid vermaakt hij aan de armen met
dien verstande dat Wicher Steenbergen en zijn vrouw Elske, alsmede
Marriken Lansing hun leven lang mogen blijven wonen in de twee huisjes
die kort voordien zijn gebouwd tussen de Kuinreturffvergadering en eerder
genoemd huis van de pastoor.!" Aangezien in een acte van 1 juli 1564
wordt gesproken over" armen woenende upten Vloedyeck in twee camer
kens aldernaest zaliger mr. Henrick Westenbrincks huiss", 111magworden
aangenomendat depastoor kortvoor 1561 het plan heeftopgevateen ver
gaderingte stichten en tot dat doel naast zijnhuis een tweetal huisjesheeft
laten bouwen. Westenbrink treft ook voorzieningenvoor de tijd dat hij in
hethiernamaals zal vertoeven.Op 26juni 1562koopthijeenjaarrente van
3 goudgulden om "nae sijner doeth te coemen tot underholdinge tweer
huissen gelegen upten Vloedyeck offte den armen dairinne woenen
de".112
Na 30 augustus 1582113 hebben wij de naam van deze vergadering niet
meer aangetrofTen.Waarschijnlijk is de stichting tussen genoemdjaar en
de eeuwwisselingopgeheven.

3.1.25. Hans Mulertsvergadering
Blijkenseen voor het plaatselijk gerecht opgemaakte acte van 30 januari
1570 verkoopt de ons reeds bekende priester Dirk NeefTkenaan Hans
Mulert endiens echtgenoteBette een huis en erf inde O.L.V.-steegtussen
het erf van het St.-Catharinagasthuis in de Buitennieuwstraat en de
erfgenamenvan Dirk Kuiper inde Oudestraat "mit den bescheide dat die
twee onderwoeningen sullen van Hans Muylert, brouwer, Betthe, sijner
huysfrouwen,en hair erfTgenamenthen ewigendaegen onderholdenwor-
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Bethlehemvergadering Buitennieuwstraat.
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den tot profijt ende vordell tweer armen vrouwen die die woeninge omme
nieth begeren". Ais collatoren van de vergadering zullen de kopers het
recht van begeving genieten "sonder eenich inseggent van heer Dirck
Neve,sijnen erffgenamen offt ymantz anders". De nieuwe eigenaren zul
len het huis wei mogen afbreken, verbeteren etc., "alsoe nochthantz dat
die. twee onderste woeninge sullen blijven ende onderholden worden tot
onderholdinge tweer armer vrouwen'i.U"
Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat Dirk N eeffken de kopers van het pand
in de O.L.V.-steeg heeft kunnen verplichten een vergadering te stichten.
Er zijn aanwijzingen dat aldaar reeds VDDr1570 een vergadering is geves
tigd. Het in 1570 aan Hans Mulert overgedragen goed grenst aan de ach
terzijde aan het erf van wijlen Thijs Hoolboom.!" In 1561 draagt Dirk
Neeffken over aan Geertruid Hoolboom "een anpart huses" boven haar
stallen in een niet bij name genoemde straat tussen de "vergaederinge van
Peter Lubbertzen" en de erfgenamen van Daam Kuiper, strekkende van
de straat tot aan de plaats van Geertruid voomoemd, 116 terwijl dezelfde
Geertruid, weduwe van Thijs Hoolboom, in 1562 een rente verkoopt uit
haar huis en erf in de Oudestraat tussen Hendrik de Wolffvan Westerrode
en de erfgenamen van Daam Kuiper, strekkende achter tot aan "zaliger
Peter Lubbertzenvergaederinge", met een uitgang in de steeg.'!' De
genoemde namen en begrenzingen laten ons inziens de voorzichtige con
clusie toe dat de Hans Mulertsvergadering VDDr1570 Peter Lubbertsz.
vergadering was geheten.

3.1.26. Herman Glauwenvergadering
Herman Glauwe, in het tweede en derde kwart van de 16e eeuw meer
malen genoemd als kerkmeester van het Birgittenkiooster en het S1.
Catharinagasthuis en als overste kerkmeester van de St-Nicolaaskerk,
schijnt ook een vrijwoning te hebben gesticht en wei in de Buitennieuw
straat, Zij wordt als begrenzing genoemd in een overdracht van 31 mei
1571. 118 Zeer waarschijnlijk is de vergadering geen lang leven beschoren
geweest, want in 1585 schrijft de memoriemeester van de Hi-Kruis
memorie in de St-Nicolaaskerk: "ontfangen voer sten van een huisgen in
de Hagen, plecht t' staene in de Nijestraete daer arme luiden omme nyt
plechten in t' woenen, welcke sten joffer Croessers myt die saemende
arffgenaemen van zaligher meister Harmen Glauwe die Cruismemorie
tsaemen ghegeven hebben". 119

3.1.27. Voysvergadering
Op 28 juli 1581 koopt Carel Knoppert als voorstander van de "Voysver
gaederinge" een rente van 1goudgulden ten behoeve van" der schaemelen
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vrouwen aldaer". 120 Verdere nasporingen naar deze vergadering bleven
zonder resultaat.

3.1.28. Claas Louwenvergadering
De uitvoerders van het testament van Anna Lambertsdr., weduwe van
Johan Claasz., dragen in 1593 een rente van 1 goudgulden 'sjaars op aan
"zalige Claes Louwenvergadderinge ... tot behoeff der armer vrouwen
daerinne wonende". 121

Hillebrand TeIlevoren bedenkt in 1610 in zijn testament aIle te Kampen
bestaande vergaderingen, doch de Claas Louwenvergadering wordt niet
genoemd.P?

3.1.29. Stijne Lentinksvergadering
In de bronnen daterend van voor 1600 troffen wij de naam van de Stijne
Lentinksvergadering slechts eenmaal aan en wei als begrenzing van een op
18 januari 1598 overgedragen goed op de Burgwal.!"

3.2. Fundaties ten behoeve van de armenzorg
Stelden sommige gegoede burgers ouden van dagen in staat om tot hun
levenseinde gratis in een daartoe aangewezen huis te wonen, anderen
gaven op een geheel andere wijze vorm aan de wens om de liefdadigheid te
beoefenen. Bij testament of schenking onder levenden riepen zij een
stichting of fundatie in het leven, waartoe zij een deel van hun vermogen
bestemden, In de stichtingsbrief bepaalden de oprichters op welke wijze
het geheel van roerende en onroerende goederen diende te worden gead
ministreerd en de j aarlijkse opbrengsten van deze goederen een bepaalde
categorie behoeftigen ten goede moesten komen.

3.2.1. Fundatie van Ave Sibrantsdr.
Sibrant Petersz. en Geertruid Hendriksdr. bewoonden in het derde kwart
van de 15e eeuw een huis in de Oudestraat, dichtbij de Hagenpoort. Het
echtpaar had tenminste drie kinderen: een zoon Peter, een dochter Eli
zabeth, die in de zestiger jaren toetrad tot een tertiarissenconvent te Ant
werpen en een tweede dochter, Ave genaamd, die met 1acob Geertsz. was
gehuwd. Sibrant, die voor 7 maart 1478 moet zijn overleden, is bepaald
geen arme man geweest, want in 1483 verklaren enige getuigen voor het
plaatselijk gerecht dat Ave van haar broer heeft gezegd: "Oir broder, de
dief, de heft Xlfll" Rinse gulden uut mijns vaders kiste gehaelt". De gar
diaan der Minderbroeders te Kampen en enige familieleden proberen
broer en zus tot verzoening te brengen, maar Ave wil van geen verzoening
weten, zelfs niet nadat haar echtgenoot en Peter een regeling hebben ge-
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troffen.F" Moeder Geertruid, in 1483 "bevallen ... mitter pestilencien",
poogt het geharrewar te beeindigen door in haar testament al haar
goederen
te vermaken aan de kinderen van de inmiddels overleden Peter en haar
dochter Ave onder voorwaarde dat "weer 't sake dat Ave, oir dochter, dit
niet volgen wilde, soe ontghift sie oir all oir gued in de statvriheit gelegen,
wes sie oir mit rechte ontgeven mach, en dat sal comen op Peters, oirs
soens, kynderen't.!" Gelet op de goederen waarover Ave in de jaren na
1483 kan beschikken, lijkt het aannemelijk dat zij eieren voor haar geld
heeft gekozen.
Gegevens uit het begin van de 16e eeuw schetsen een sympathieker beeld
van Ave Sibrantsdr. Ten overstaan van Hugo Wegge, schulte te Blanken
ham, schenkt zij in het bijzijn van haar momber lohan Willemsz. "omme
hoere sielen salicheit" een aantal renten en een boterpacht aan "den ellen
digen armen hussittende bynnen der statvrijheit van Campen": 6Y2Rijnse
gulden uit een perceelland van Johan Remmeltsz., 2 Rijnse gulden uit een
aantal perce len land in het broek te Blankenham en een half vat boter van
het aandeel van Johan Arendsz. en diens echtgenote Wemrne in een per
ceel land in de buurtschap Spleterzijl. De priester Geert van Brule,
Hendrik van den Vene en Pelgrim Pannert zullen de geldrenten en
boterpacht jaarlijks innen en onder de armen verdelen. Mochten de 2
Rijnse gulden en/of het halve vat boter worden afgelost, dan zijn de
genoemde personen verplicht het geld wederom te beleggen ten behoeve
van de huisarmen "ende oeck nergent anders". Tenslotte uitAve de wens
dat de drie bewindvoerders hun leven lang die functie zullen vervullen en
dat na het overlijden van een hunner de anderen binnen veertien dagen in
diens plaats "enen gueden gotliken persoen" zullen kiezen.!"
Op 23 augustus 1506 oorkonden burgemeesters, schepenen en raad van
Kampen dat Ave Sibrantsdr., in aanwezigheid van haar mombers Pelgrim
Pannert en Timan van Wilsum, de huiszittende armen in de stad Kampen
en haar vrijheid "daer 't alremeest van noeden wesen sall nae gevoelen
ende conscientien van de'vier provisoren" een aantal goederen in de juris
dictie van Blankenham overdraagt. 127In de oorkondewordende goederen
niet gespecificeerd,maar op grondvan het feitdat uit debewaard gebleven
aankomsttitels en de leggerder eigendomrnenvan de latere Armenkamer
niet blijkt dat Ave na 1506 nog andere goederen te Blankenham aan de
huisarmen heeft geschonken,menen wij te mogen stellen dat de voor het
gerecht van Kampen gepasseerde acte een nadere beschikkingis van die
van 12 oktober 1504. Ook in 1506 geeft Ave Sibrantsdr. aan op welke
wijze de door haar geschonken goederen dienen te worden geadmini
streerd en wijst daartoe vier provisoren aan, van wie "elck twee dat ene
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jaer ende die twee anderen dat ander jaer die onlede van inmanen ende
ontfangen hebben ende voert daer 't aldermeest... van nooden sail wesen
omme Goeds willen den rechten huyssittenden armen spijs, dranck ofte
ander noetdrufte administreren". De procuratoren of provisoren be
hoeven niet zelf door de stad te dwalen om na te gaan wie er voor
ondersteuning in aanmerking komen, twee door hen aan te wijzen vrouwen
zullen de huisarmen "versoeken ende anbrengen ... waer die meeste
gebreecken sijn". Aan het einde van elk boekjaar dienen de twee
administrerende procuratoren ten overstaan van hun twee collegae en
twee leden van de raad rekening en verantwoording van de inkomsten en
uitgaven af te leggen. Evenals in 1504 laat Ave ook nu de bepaling
opnemen dat bij het overlijden van een der procuratoren de anderen
binnen veertien dagen "enen gueden man die liefte totten armen heeft" in
diens plaats zullen kiezen. Tenslotte vraagt zij de stedelijke regering de
fundatie in haar "protectie ende opsicht" te willen nemen. Helaas zijn ons
uit de tijd tot 1598 geen stukken bekend geworden die informatie
verschaffen over het aantal bedeelden, de frequentie der bedelingen en de
wijze waarop de huiszittende armen zijn ondersteund. De omschrijving
"spijs, dranck ofte ander noetdrufte" laat vele mogelijkheden open.
Betekent dat nu dat wij ons in het geheel geen beeld kunnen vormen over
het reilen en zeilen van de fundatie? Een tipje van de sluier die over de
geschiedenis van de stichting ligt, kan stellig worden opgelicht. Met behulp
van de in het archiefvan de Armenkamer berustende eigendomsbewijzen
en een in 1558 aangelegde legger der eigendommen is een staat opgesteld
van de in de periode 1504-1539 geschonken en gekochte renten en
goederen.!" Uit deze staat blijkt duidelijk dat de procuratoren in de
genoemde tijd bepaald niet een groot aantal huisarmen hebben kunnen
ondersteunen. Hierbij dient evenwel te worden aangetekend dat de procu
ratoren blijkens een stuk uit 1512 gerechtigd waren om in de Kamper ker
ken te collecteren.P? waardoor de financiele armslag stellig zal zijn
vergroot.
In een niet bewaard gebleven testament bedenkt Ave Sibrantsdr. ook de
huisarmen.Op 18 september 1527 oorkonden twee Kamper schepenen
dat de uitvoerders van Ave's uiterste wil een rente van 30 herenpond 's
jaars en een van 1 oude schild's jaars opdragen aan de procuratoren der
huiszittende armen,doch onder voorwaarde dat Ave's kleindochter Geer
truid, de natuurlijke dochter van haar zoon Geert J acobsz., vice-gardiaan
der Minderbroeders te Leuven, van de eerste rente haar lijftocht zal heb
ben en dat de tweede rente op Witte Donderdag onder 13 armen dient te
worden uitgedeeld.P? Op 11mei 1528 dragende executeurs-testamentair
de huisarmen wederom eenjaarrente op, nu 7 herenpond groot,'!' welke
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opdracht in 1531 wordt gevolgd door een van renten van in totaal 40
herenpond 's jaars.P? Evenals in 1527 kunnen de procuratoren de
schenkingen slechts aanvaarden onder voorwaarde dat Geertruid van
deze renten haar lijftocht zal mogen genieten. In de overdracht van 1531 is
bovendien de bepaling opgenomen dat de naaste bloedverwanten van Ave
en haar kleindochter bij de uitdeling voorrang dienen te genieten, wanneer
zij in behoeftige omstandigheden verkeren.
Zoals gezegd, de fundatie van Ave Sibrantsdr. is een particuliere stichting,
zij het dat het stadsbestuur enige bevoegdheden heeft. In 1547 komt hierin
verandering en weI in die zin dat de stedelijke overheid meer direct bij de
gang van zaken wordt betrokken. De magistraat is de mening toegedaan
dat aan de verkiezing van de memoriemeesters der broederschappen en
van de procuratoren der huisarmen "groete ende menichfoldige ge
breecken" kleven "waeruuyt bij aflossinge ende wederancopinge der
voirs. mernorien ende armenguderen merckelick vercort wordden". Op 11
augustus 1547 vaardigt hij derhalve het besluit uit dat voortaan van
stadswege twee raadsleden als provisoren over de memoriemeesters en
procuratoren der huiszittende armen zullen worden gesteld en dat de
benoeming van de laatstgenoemde functionarissen, alsmede het aan- en
verkopen van memorie- en armengoederen de goedkeuring van de
provisoren behoeft."" Krijgt het stadsbestuur aldus meer in de pap van de
georganiseerde armenzorg te brokken, in 1564 wordt de overheidsbe
moeiing nog groter. Naar hun zeggen hebben de procuratoren der
huisarmen "veele ende verscheiden burgers deser stadt Campen mit
hooghen vlijte ende uuyterste neersticheit angesocht ... omme mit
hemluyden die administratie derselver provisoerschap an toe veerden".
Zij vinden niemand daartoe bereid, weshalve zij het stadsbestuur
verzoeken "alsoedane electie, alienatie, substitutie ende koer (als sie
luyden tott noch toe in 't kyesen van oeren medeprovisoren uth cracht der
fundatien gehadt hebben) an sich over te nemen". Dat was niet tegen
dovemansoren gezegd, want bij resolutie van 16 november 1564 bepaalt
de stadsregering dat de vier provisoren der huisarmen voortaan van
stadswege zullen worden benoemd en dat de benoemden niet mogen
bedanken, op straffe van 25 oude schilden.!" Tegelijkertijd wordt het
aantal provisoren, dat wil zeggen de toezichthoudende raadsleden, van
twee op vier gebracht.
In 1598 tens lotte bepalen burgemeesters, schepenen, raad en gezworen
gemeenten dat de inkomsten van de Hc-Kruis-, O.L.V.- en St-Cunera
memorie, de huiszittende armen en de diaconie "in eenemassa" dienen te
worden gebracht,!" het geen betekent dat het stadsbestuur een stads
armenkamer instelt. Zes door de magistraat benoemdepersonen, vanwie

184



er twee diaken zijn, worden met het beheer van de armenkamer belast en
delen als bedienaren der armen wekelijks "gelijckerhandt" de aalmoezen
uit.!"

3.2.2. Fundatie van Arend toe Boecop en Gese Voorne
Verschillende leden van het geslacht Toe Boecop bekleden in de 16e eeuw
belangrijke ambten te Harderwijk en Kampen. Dirk toe Boecop, alsmede
zijn zoon Arend, de bekende kroniekschrijver, maken gedurende vele
jaren deel uit van de Kamper magistraat, terwijl Dirks broer Arend toe
Boecop en diens zoon, eveneens Arend geheten, burgemeester van Har
derwijk zijn geweest.
Laatstgenoemde Arend en zijn echtgenote Gese Voorne, wellicht een telg
uit het bekende Kamper regentengeslacht, roepen in 1549 een stichting in
het leven "tot behoeff der armen", waartoe zij de in het kerspel Doornspijk
gelegen Ekerentienden bestemmen. 137Daar deze tiendeneen Ieen zijnvan
Karel V als hertogvan Gelre, moet allereerst de kwestievan de leenhulde
worden geregeld.De abdis, alsmede de pater of procurator en de oudste
priesters van het Birgittenkloosterte Kampen, door het echtpaar aange
wezen als bewindvoerders der fundatie, zullen een "guiden geschickten
man" aanwijzen die niet aileen de eed van trouw aan de leenheer moet
afleggen,maar ook het rentmeesterschap van de tienden op zich dient te
nemen.Vanaf156 3 iszulkeen "guidengeschicktenman" nietmeernodig,
want blijkensde leenactenboekenvan Gelre wordt op 18januari 1563 de
Elburgse burgemeesterJohanvanWijnbergenbijtransport vanArend toe
Boecop met de Ekerentienden beleend.!" Het transport van de tienden
houdt ook in dat de jaarlijkse opbrengsten dier goederen niet langer de
armen ten goedekunnenkomen.Gezien de inkomsten,verantwoord in de
rekeningenvan deprocurator van het Birgittenkloosterals administrateur
van de fundatie,139nemenwijaan dat Arend toeBoecopde koopsomheeft
belegd in renten en leningenen de inkomstenhiervan heeft bestemd voor
de uitkeringen aan armen.
Welke armen komennu in aanmerkingvoor een uitkering?Dienaangaan
de stellendeoprichters voorwaarden,dietot indetail zijngeregeld.Hoofd
doel isomelkjaar "een arm, godtvruchtighemaget,bovenvijffthienjaeren
olt wesende, toe clooster (te) beraden". De oprichters der fundatie ver
wachten van de jonge vrouw dat zij "Godt Almechtich voer ons bidde,
hoer leven lanck, ende daer wij 't voer begeren" ..De bewindvoerders,
alsmede depater, mater en zusters van het St.-Agnietenkloosterte Elburg
endievan het kloosterder Franciscanessen teHarderwijkwordtgevraagd
"dat diemit aileneersticheyt an ander cloosteren, geestelickeoftwerlicke,
vernemenendeverhooren sullennae een armbequaem vroupersoon,daer
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die aelmissen in voirs. manieren an bestaet sint". De namen der
kandidates dienen voor St. Maarten bij de bewindvoerders bekend te zijn.
Bij aanmelding van meerdere personen beslist de abdis van het Birgitten
klooster aan wie de aalmoes zal worden gegeven, met dien verstande dat
zij de armere voor de rijkere moet laten gaan, de meer geschikte voor de
minder geschikte, de meest nauw aan de oprichters of hun directe
erfgenamen verwante voor de minder nauw verwante. Voor het geval
tezelfdertijd personen te Kampen, Elburg en Harderwijk de aalmoes
begeren zijn de bewindvoerders gehouden het eerste jaar een vrouw uit
Kampen aan te wijzen, het tweede jaar een uit Elburg en het derde jaar een
uit Harderwijk. Mochten de abdis en de anderen er onverhoopt niet in
slagen een geschikte vrouw aan te wijzen, dan moet de aalmoes ten goede
komen aan "twee arme persoonen, eene geselle ende maget, die men
daermede tot echtschap brengen saIl". De jongelieden moeten weI
beloven het geld niet te zullen verbrassen, maar het te "schicken tot hoer
ende hoere kynder behoeff, die cost daermede godtlick to winnen"
W anneer ook geen aanstaand echtpaar kan worden gevonden, dan zijn de
bewindvoerders gerechtigd een arme man of vrouw voor zijn leven een
prove of de kost te kopen.
Wie hebben er in de loop der jaren een uitkering genoten? Een tweetal
rekeningen van de pater van het Birgittenklooster geeft het antwoord.!"
Aan de hand van de door de pater verantwoorde uitgaven hebben wij twee
staten opgesteld, een voor hetjaar 1569 en een voor 1570. Uitdeze staten
blijkt dat veel meer mens en in het genot van een uitkering konden worden
gesteld dan op grond van de door de oprichters gestelde bepalingen mocht
worden vermoed:
1569
-Jan Aartsz. (50 Rijders)
- Hendrik Balthasarsz. en Mechteld ter gelegenheid van hun huwelijk
(25 Rijders)

- Gerrit Bartholdsz. voor het kopen van de kost (25 Rijders)
- Hendrikje Gerritsdr. ter gelegenheid van haar huwelijk (25 Rijders)
- Elizabeth van Harderwijk, een dienstmeid van Gese Voome, voor haar
intrede in het klooster Bethanie te Amsterdam (30 Rijders)

- Wendele, weduwe van Gerbrand Dirksz. en nicht van de Cellezuster
Jutte (15 Rijders)

- Andries J ansz. en zijn vrouw (10 Rijders)
- Jan Claasz. en zijn vrouw Geertien (10 Rijders)
- "een arm maget toe Herderwijck" (10 Rijders)
1570
- Femme Ulrix, die het borggeld heeft betaald voor Harmen Arendsz. die
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enige tijd in een Turkse gevangenis heeft gezeten (25 Rijders)
- twee anne "mageden" te Harderwijk (25 Rijders)
- een jongeman, Goosen Arendsz. genaamd (15 Rijders)
- de weeskinderen van Arend N.N. (7 Rijders)
- de proeuratrix van het St.-Agnietenklooster te Kampen voor een zuster,
Wendela Hendriksdr. genaamd (4 Rijders)

- Hendrik Kuinreturff (voor zijn vergadering?)(50 Rijders)
- Roelof Hendriksz. en Geertien ter gelegenheid van hun huwelijk (25
Rijders)

- Hendrik Jansz., slotemaker, en Timan ter gelegenheidvan hun huwelijk
(50 Rijders)

- een vrouw, Harmen Roggeners genaamd (5 Rijders)
- de "maget" Grete Jansdr. (5 Rijders)
- een vrouw, Fie Dekkers genaamd (5 Rijders)
- een "sustertkyen op den Oert" (=St.-Miehielsklooster te Kampen)
(5 Rijders)

- Gerbrieh Geerts (3 Rijders)
- Hendrik Idenman voor een "grawen roeek" (2 keizersgulden)
Na het wegtrekkenvan het Spaanse gamizoen injuli 1578 beginnen de
Calvinisten zieh meer en meer te roeren. Onenigheid tussen het over
wegendRoomse stadsbestuur eneen aantal Calvinistenoverde toewijzing
van een tweede kerkgebouwaan de gereformeerdenen de afvalvan Ren
nenbergdoen de politiekeen godsdienstigeontwikkelingenin een stroom
versnelling geraken, waardoor Kampen in 1580 alsnog een beelden
storm(pje)beleeft. De maehtsovemame door de Calvinisten betekent het
einde of het begin van het einde van de te Kampen gevestigdeklooster
gemeensehappen. De Birgittijnen en Birgittinessen verlaten de stad en
laten de fundatie van Arend toe Boeeop en Gese Voome voor wat zij is.
Begin 1592 merkt het stadsbestuur op dat de stiehting van de Harder
wijker burgemeester "nyet geboerliek gevolcht is geworden", weshalve
hetom "daerin henvordertenbesten te doenversyen" deproeuratoren van
de huiszittende armen op 25 januari 1592 belast met de administratie en
de uitdeling der aalmoezen, "mit advys ende toedoen" van het raadslid
Johan de Wolff van Westerrode. De nieuwe bewindvoerders dienen
jaarlijks ten overstaan van deprovisorender St.-Nieolaaskerk rekeningen
verantwoording af te leggen.!" Deze regelingblijft niet lang van kraeht.
Burgemeesters, sehepenen en raad besluiten op 28 juni 1595 dat de
doehter van Arend toe Boeeop, Anna genaamd, en haar zoon hun leven
lang de inkomsten van (groot-)vaders stiehting zullen mogen genieten,
daar zij "tot onvermogentheyt geraeekt" zijn.142
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3.3. Broederscbappen of memorien
Overeenkomstig de vanaf de 13e eeuw door verschillende concilies gefor
muleerde leer ten aanzien van de zondevergeving verkondigde de middel
eeuwse kerk de gelovigen dat de ziel van een overledene geen toegang tot
de hemel kon verkrijgen alvorens deze was gelouterd, gereinigd van nog
niet gedelgde zonden. Hoewel in de officiele kerkelijke leer nergens over
een louteringsvuur wordt gesproken, won de leer van het vagevuur door
het optreden van boetepredikers en bedelmonniken allengs veld en werd
voor menigeen tot een bron van angst voor de dag des oordeels. Mede deze
angst deed vele gelovigen zoeken naar wegen om zich tegen de verschrik
kingen van het vagevuur te beschermen. In dit licht bezien is het niet ver
wonderlijk dat de aflaat, die door Nolet en Boeren wordt gedefinieerd als:
"een door de rechtmatige kerkelijke overheid uit de kerkschatkrachtens de
kerkelijke jurisdictie buiten het sacrament der poenitentia, om een rede
lijke grond, verleende vermindering van straf, die na de vergeving der zon
den nog overblijft en die moet worden geboet in deze wereld of in het
toekomstig leven" ,143een steedsbelangrijkerplaats inneemt.Doch aflaten
vormenniet de enigemogelijkheidomhet verblijfinhetvagevuurte bekor
ten of te voorkomen. De Franciscaner Observant Johannes Brugman
stelt: "Het isOnsenLievenHeren also ghenaemdat menbidtoverdie sie
len die in 't veghevuersin, alsofmen Hem te hulpe ghecomenhadde, doe
die Here an der galghendes cruces in sijnemeester noet, ende hadde sijn
heilighewonden besalvet mit sachter salve" .144VolgensPost bestond er
een volkseopvattingdat door iedere heiligemis een zondaar bekeerd; dat
de ziel van de overledene, voor wie onder de mis werd gebeden, gedu
rendedietijdvanpijnenbevrijdwas.!" Liedenmet enigvermogenvroegen
de pastoor van hun parochiekerk als tegenprestatie voor een schenking
wekelijks,maandelijks en/of jaarlijks een of meerdere missen te hunner
intentie te willenopdragen. Een andere mogelijkheidter verzekeringvan
voorbeden, die in de late Middeleeuwen steeds meer werd aangewend,
was het stichten van een vicarie, een zelfstandige fundatie, waarvan de
opbrengsten bestemd waren voor het houden van zielmissen aan een
bepaald altaar door een daartoe aangewezen priester. De bekommemis
omhet zieleheilleidde ook tot de oprichtingvan talloze broederschappen,
godsdienstigeverenigingenvan priesters en/ofleken die naast de verering
van een beschermheiligeof een heilig symbool in de eerste plaats tot doel
hadden het houden van gezamenlijkegebeden en het laten lezen ofzingen
vanmissenvoorhet zieleheilvan zowelde leden alsdeoverledenbroeders
en/of zusters. Muller vindt de karakterisering "maatschappijen tot assu
rantie van het zieleheil" niet onaardig,':" doch wij zouden hierbij willen
aantekenen dat een te sterke beklemtoningvan de zorg voor het zieleheil
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het gevaar in zich houdt dat te gemakkelijk wordt voorbijgegaan aan de
mogelijke zuivere intentie van de leden en begunstigers der broederschap
pen. Het zich verzekerd weten van het deelhebben aan de gebeden die een
broederschap in de missen voor de levenden en de overledenen opdroeg
aan God, was uiteraard een geruststellende gedachte, maar in het begin
van de 15e eeuw schreefThomas itKempis in zijn beroemd geworden "De
imitatione Christi" ook: "Zonder liefde brengt uiterlijk werk geen gewin;
doch al wat men doet uit liefde, het moge zo gering zijn en onaanzienlijk,
werpt louter vruchten af, God immers weegt meer de liefde, waarmede iets
gedaan wordt, dan het werk wat men doet". 147

Vanaf het eerste kwart van de 14e eeuw bestaan ook te Kampen broeder
schappen. Een aantal dezer verenigingen heeft met zekerheid het lidmaat
schap ook voor vrouwen opengesteld. Twee of meer memoriemeesters,
soms ook provisoren of procuratoren genoemd, vormen het dagelijks
bestuur en voeren het financieel beheer. Had een broederschap zich naast
het hoofddoel van de zorg voor het zieleheil ook het beoefenen van de
armenzorg ten doe 1gesteld, dan waren de memoriemeesters tevens belast
met de uitdelingen onder de armen.

3.3.1. Schepenmemorie
Voor zover bekend wordt te Kampen in het jaar 1311 de eerste broeder
schap opgericht. De "ghelerden gesellen van den core", de koor
zangers,!" en "andere guede luden die se daertoe namen", verenigen zich
in een memorie. Gelet op het bovenstaande en het feit dat vanaf 1535 alle
schepenen en raden lid van de broederschap moeten zijn, hun leven
lang,':" mag men stellen dat de Schepenmemorie een exclusief karakter
heeft gedragen. Merkwaardigerwijs heeft deze memorie van toch over
wegend gegoede burgers zich nooit ten doel gesteld de armen te onder
steunen.

3.3.2. H.-Sacramentsmemorie
Tydemannus Brant, clericus Traiectensis, oorkondt op 28 mei 1401 dat
de pastoor van de St.-Nicolaaskerk, een aantal vicarissen, de rector van
het St.-Geertruidengasthuis en de koster Johannes Bisschop hem een
geschrift hebben overhandigd, houdende regels voor de broederschap van
het H.-Sacrament,met de oprichting waarvan de geestelijkheid van Kam
pen reeds in 1393 was begonnen, welk geschrift hij vidimeert.P?
Over de geschiedenis van deze broederschap is weinig bekend. Uit het
grote aantal bewaard gebleven aankomsttitels mag worden afgeleid dat de
memorie een zekere mate van welstand moet hebben gehad. Toch leest
men in de bovengenoemde regels van de broederschap niets over even-
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tuele nevendoelen, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van arrnen. Op
een ons onbekend tijdstip moeten de memoriebroeders evenwel hebben
besloten om op donderdag tijdens de plechtigheden ter ere van de eucha
ristie brood aan arrnen uit te delen. Op 3 juni 1480 legateert Johan
Spoelman een jaarrente van 1 herenpond om een waskaars te kopen.
Mocht er van dat herenpond iets overschieten, dan was men verplicht van
het resterende bedrag "weggen ... (te) copen ende den arrnen (te) deilen
voir dat Hillige Cruce nae gewoenten des Sacramentsmemorie", 151 met
andere woorden: reeds in 1480 deelt de broederschap van het H.
Sacrament brood uit aan arrnen, zeer waarschijnlijkhuiszittende arrnen.
De bewaard gebleven memorierekeningen uit de jaren 1579 en 1580
kennen beide een rubriek "Distributa pauperibus omni feria quinta
cuiuslibet hebdommodae per totum annum ... sub missa Sacrosancti
eucharistiae" .In beidejarenwordt intotaal ruim70 herenpond(= 14.700
plakken) of elke donderdag een bedrag van 282 plakken aan brood
uitgedeeld.!" In dezelfde tijd verstrekt de O.L.V.-memorie broden ter
waarde van 10 plakken. Wanneer de door de H.-Sacramentsmemorie
uitgedeeldebroden eenzelfdegewichthebbengehad,dan zijnwekelijks28
personen in het genot van een brood gesteld.

3.3.3. H.-Kruismemorie
"Voele persoenen, beyde mannen ende wijven"stichten in 1416 "uuth
devocien ende innicheit tot love ende gloriedes Almachtygen Gods, der
alresalichsterjonckfrouwenMarien, sijnremoeder, ende indie eere Sanct
Nycolaes, des biscops, ende oeck in verrneeringeGoedes dienstes" een
broederschap.!" die in 1419 van Errnbrecht Uutenleen, kanunnik van
Oudmunster te Utrecht en pastoor van de parochiekerk te Kampen, het
recht verkrijgt elke vrijdag een gezongenmis te laten celebreren op het
hoogaltaar in de St.-Nicolaaskerk "voer dat gebenedijdeholt des.leven
dygen crucis Christi, eerlijcken bewaert in een sylveren vergulden
cruce".154
Het is niet waarschijnlijk dat de H.-Kruismemorie zich reeds bij de
oprichtingeen geregeldearrnenzorgtot doel heeft gesteld.Dat menenwij
te mogen afleiden uit de bovengenoemde oorkonde uit 1419, waarin de
pastoor onderrneer de voorwaarde stelt dat tijdens de vrijdagsmisde ge
offerde gaven dienen te worden aangewend voor de priester, die de mis
opdraagt, de ornamenten, de kelken en "Godes dienste". Het eventueel
overblijvende geld moet worden uitgekeerd aan "den pueren arrnen om
Gode".155Omstreeks het midden van de 15e eeuw hebben de memorie
broeders en -zusters een aanvang gemaakt met de geregelde arrnenzorg,
want in het memorieboek voIgt na een besluit uit 1462: "soe sullen die
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procuratoirs dair gene aelmissen meer op leggen ten weer sake dat dair
eenen olden schilt des jairs aen gueden renthe toe gegeven oft bewesen
weere ende een jair pachtes dairbij toevoeren, opdat die memorie niet t'
achteren en gae",!" anders gezegd: de H.-Kruismemorie deelt in de
zestiger jaren aalmoezen uit aan armen, doch is bevreesd dat een groter
aantal uitdelingen haar in financiele moeilijkheden zal brengen, weshalve
zij bepaalt dat elke nieuwe aalmoes dient te worden "gedekt" door een
schenking van een jaarrente van een oude schild.
Een andere bepaling in bet memorieboek, te dateren omstreeks 1465, geeft
uitsluitsel over de wijze waarop de uitdelingen zijn geregeld, en de samen
stelling der aalmoezen. Op vrijdagmiddag, wanneer de klok 12 uur heeft
geslagen, deelt een der memoriemeesters aan een aantal armen tekens of
loden penningen uit, tegen inlevering waarvan men des zondags in de St.
Nicolaaskerk, "als men dat wijwater ludet", een brood ter waarde van 2
plakken en een half pond boter in ontvangst kan nemen. In de vasten wordt
in plaats van de boter een drietal haringen, in de zomer een half pond spek
gegeven, alles "nae guetduncken der procuratoirs".!"
Hoeveel aalmoezen worden er zondags verstrekt en welke armen komen
in aanmerking voor de uitdelingen? Zijn het de bedelaars die in en bij de
kerken hun nap of hoed ophouden, de rondtrekkende lieden die slechts
kortere tijd in de stad verkeren of de armen, burgers en inwoners, die
Kampen als vaste woonplaats hebben? In hetjaar 1459 treft de O.L.V.
memorie in de gelijknamige kerk een regeling betreffende uitdelingen aan
"die rechte arme huussittende de dagheJix bi der straten om Gode nyet en
ghaen". Voor een aalmoes komen aIleen die huisarmen in aanmerking die
ten Noorden van de Broederstraat wonen en die geen aalmoes ontvangen
van de Hi-Kruismemorie.'>' Het bovenstaande kan ons inziens zo worden
geinterpreteerd, dat voor 1459 huiszittende armen uit de gehele stad in
aanmerking komen voor een aalmoes vande H.-Kruismemorie en datmen
in genoemd jaar de stad heeft verdeeld onder de twee broederschappen.
Afgezien van bijzondere bepalingen die bij schenkingen van aalmoezen
ten aanzien van de begunstigden worden gegeven, richt de H.-Kruis
memorie zich vanaf 145 9 op de ondersteuning van boven de Broederstraat
wonende huisarmen, terwijl de O.L.V.-memorie haar activiteiten beperkt
tot huisarmen die ten Noorden van de genoemde straat wonen. Het lijkt
niet waarschijnlijk dat de bedeelden willekeurig zijn gekozen. Hoewel wij
geen enkele aanwijzing van dien aard hebben gevonden, lijkt het aanneme
lijk dat de memoriemeesters lijsten van de in aanmerking komende armen
hebben opgesteld.!"
Elders meenden wij voorzichtig te mogen concluderen dat de activiteiten
van Geert Groote en diens volgelingen met name onder de Kamper
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vrouwen niet onvruchtbaar zijn gebleven en de trek naar kloosterlijke
instellingen hebben gestimuleerd.P'' Wij zijn geneigd te onderstellen dat
deze opleving van de devotie ook debet is geweest aan de grotere
bereidheid van met name de meer gegoede burgers om schenkingen aan
een der broederschappen te doen ten behoeve van de huisarmen. De
stedelijke regering ziet deze ontwikkeling kennelijk met bezorgdheid aan,
want op 26 maart 14741aat zij atkondigen: "Soe en sullen nae dessen dage
gene nije memorie, broederschap, ghilden off belden enige bede hebben in
Sanct-Nicolauskercke of dair aelmissen geven bij XL 1(i)b(ra)" .161Een
jaar later, in 1475, gaat de magistraat nog een stap verder. Zowel de H.
Kruismemorie als de O.L.V.-memorie wordt verboden te "vermeren off
verbeteren vorder dan allene tot hondert almissen toe in elker memoria
voirscr." of grotere aalmoezen te geven dan een brood ter waarde van een
halve kromstaart en een half pond boter respectievelijk spek of haringen
ter waarde van de boter. Mochten de genoemde broederschappen voor de
uitdelingen meer geld ontvangen dan het bedrag dat met de uitdeling van
100 aalmoezen is gemoeid, dan dienen de memoriemeesters de helft van
het surplus afte dragen aan de kerkmeesters van de kerk waarin de memo
rie is gevestigd "tot behoeff der kerkentymmeringe", terwijl de andere
helft mag worden be steed "tot behoeff der densts Godes ende omamenten
in der memorie" .162

Omstreeks 1500 komt er vrij plotseling een einde aan de welvaart van
Kampen en het tijdperk 1528-1568 wordt gekenmerkt door een tamelijke
voorspoed, die echter ver achterblijft bij de bloeitijd in de twee aan 1500
voorafgaande eeuwen. Nu doetzich bij de H.-Kruismemorie de gelukkige
omstandigheid voor dat de rekeningen van ontvangsten en uitgaven over
dejaren 1528-1598 bewaard zijn gebleven.l'" waardoor wij in staat wor
den gesteld kennis te nemen van het financiele reilen en zeilen van de broe
derschap in meer en minder welvarende jaren. De rekeningen onthullen
dat het de memorie in het tweede kwart van de 16e eeuw in financieel
opzicht bepaald voor de wind gaat. De inkomsten en uitgaven vertonen
weliswaar sterke fluctuaties, maar de gemiddelden over vijf jaren der
batige saldi vertonen tot en met de periode 1549-1553 een toenemende
tendens. N adien wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven steeds
geringer, met als dieptepunt de periode 1569-1573. Vanafhet begin van
de zeventiger jaren vertonen de cijfers wederom een gunstiger beeld.P"
Hoe is deze ontwikkeling nu te verklaren? Dient het teruglopen der batige
saldi te worden toegeschreven aan verminderde inkomsten, aan grotere
uitgaven of aan een combinatie van beide? Zoals gezegd, de inkomsten en
uitgaven vertonen sterke fluctuaties en geven veelal als gevolg van het
aflossen en aankopen van rentebrieven, ontvangsten en aankopen van
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boter, rogge etc. geen duidelijk beeld. Becijferen wij echter de omvang van
de aan de huisarmen verleende ondersteuning, dan ontstaat een veel
duidelijker beeld. De gemiddelden over vijfjaren van het boter- en haring
verbruik bewegen zich vanafl5 28 tot omstreeks 1570 in een opgaande lijn
om daarna sterk terug te vallen.!" Het roggeverbruik daarentegen is in de
periode 1528-1570 niet aan al te grote schommelingen onderhevig, maar
vertoont omstreeks 1570 ook een sterke teruggang.!" De aangekochte
hoeveelheden spek tenslotte blijven gedurende de eerste vijftienjaren con
stant, worden vervolgens iets kleiner om in 1562 tot nul te worden ge
reduceerd. Relateren wij nu het totaal der bedragen die de memorie heeft
moeten betalen voor de aankoop van boter, rogge, spek en haring, het
malen van de rogge en het bakken van het brood en de kleinere bedragen
die aan armen zijn verstrekt, dan blijkt de memorie tot en met de periode
1569-1573 een steeds groter percentage van zowel de inkomsten als de
uitgaven aan de armenzorg te spenderen.l'"
Welke prijzen zijn de grote boosdoeners? De grafiek van de roggeprijs ver
toont tot 1570 een onregelmatig beeld, maar beweegt zich vanaf datjaar
op een veel hoger niveau dan voordien.r" De prijzen van spek en haring
vertonen een stijgende lijn, doch zij spelen in het uitgavenpatroon een rela
tief ondergeschikte ro1. De grote boosdoener is de boterprijs. De grafiek
van de kostprijs per achtste deel van een vat stijgttot ongeveer 1550 in een
langzaam tempo, daarna veel sneller, 169een ontwikkelingdiedememorie
meesters wel zorgen moest baren, omdat als gevolgvan de sedert 1560
teruglopende boterrenten en -pachten steeds meer boter dient te worden
gekocht.
Hoe reageert men nu op deze ontwikkelingen?Laat de memorie alles op
zijn beloop, voert zij bezuinigingendoor middels een inkrimpen van het
aantal aalmoezen of een aantasten van de kwaliteitder uitdelingen?Zoals
gezegd,de omvangvan het boterverbruik blijkt tot ongeveer 1570 eerder
een tendens tot vergroting dan tot vermindering te vertonen. Gaan wij
ervanuitdat opelkbroodeenhalfpondboter isgegeven,danblijkthet aan
tal aalmoezen inhettijdvak 1528-1570 allengste stijgen.Vanafhet begin
der zeventigerjaren loopt het aantal echter sterk terug.Hiertegen zoumen
kunnen aanvoeren dat het aantal bedeelden in de genoemdeperiode nog
veel sterker kan zijn gestegen, maar dat zulks niet uit de becijferingen
blijkt, omdat bijvoorbeeld de boteruitdelingen zijn gereduceerd. Deze
mogelijkheidlijktonsminderwaarschijnlijk.Op de zondagenin de vasten
ontvangen de houders van een teken op elk brood enige haringen, in een
aantal bronnen wordt het getal drie genoemd.Nu valt het op dat de aan
koop van haringen in de jaren 1528-1539 vrijwel constant blijft, maar
vanaflaatstgenoemdjaar tot het beginvan dejaren zeventigvrijwelsteeds
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groter is dan in de voorafgaande periode. Het min of meer gelijkblijvende
roggeverbruik kan worden verklaard uit het feit dat het gewicht der uit
gedeelde broden of broodjes is aangepast aan het aantal uitgegeven
tekens.
Daar de uitgaven voor de instandhouding en de kwaliteitder uitdelingen de
memorie in financiele moeilijkheden dreigen te brengen, moeten er knopen
worden doorgehakt. Blijkens de rekeningen van na 1561 worden de
spekuitdelingen gestaakt. De sterke prijsstijgingen in het midden van de
zestiger jaren nopen de broederschap tot meer ingrijpende maatregelen.
Hetjaarlijks verbruik van boter, rogge en haring doet vermoeden datop het
einde van de jaren zestig het aantal uitdelingen tot ongeveer de helft is ge
reduceerd. Een aantekening aan het einde van de rekening over 1567 be
vestigt dat vermoeden: op 7 februari 1569 stellen de erfgenamen en
executeurs-testamentair van Stijnken Winters de memoriemeesters van
de H.-Kruismemorie in het bezit van een jaarrente van 5 herenpond
"woervoer men aile XlIII dage een aelmisse boven die men gewoentlick is
toe geven, uutrichten sail". 170 Vanaf ongeveer 1580 vertonen de batige
saldi wederom een stijgendetendens, maar dat heeft de leden der memo
rie er niet toe kunnen verleiden het aantal aalmoezen terug te brengen op
het niveau van voor het midden der zestigerjaren.

3.3.4. St.-Cuneramemorie
In hetjaar 1456 vateen aantal nietmet name bekendepersonen het voor
nemen op om inde St.-Nicolaaskerk nogeen broederschap en altaar op te
richten "uut der mynne Gods ende der hiligerjonckfrouwen van Sunte
Kuneren". Zij vragen en krijgen toestemming van Johan, bisschop van
Korkagenen suffragaanvandebisschopvanUtrecht, RoelofvanWilsum,
vicecureit van de parochiekerk, en de magistraat der stad Kampen.171.
Daar de ledenlijsten de namen vermelden van pastoors, vicecureiten,
kapelaans en anderepriesters, alsmededie van stadssecretarissen, allerlei
ambachtslieden en in de vrijheid wonende boeren mag worden aan
genomen dat het lidmaatschap der broederschap openstond voor 'een
ieder, die het intredegeldkon en wildebetalen. De inschrijvingenvan bij
voorbeeld Geert van Ens en Peter Petersz. te Mastenbroek, Hendrik
Berendsz. en diens echtgenote op de Zandberg te IJsselmuiden, Arend
Geertsz. te Kamperveen en Jacob Boyst en diens echgenote te Ooster
wolde bewijzendat het lidrnaatschap niet was voorbehouden aan burgers
en inwoners van Kampen.
Moulin schrijft dat door de oprichters en leden aanzienlijke schenkingen
en legaten ter instandhouding en vermeerdering der aalmoezen werden
bijeengebracht.F"Wij zijnvan meningdat de auteur ietwat te gehaast tot
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deze opmerking is gekomen. Uit de statuten blijkt zonneklaar dat de
memorie in den beginne twee doelen nastreeft: bevordering van het ziele
heil der memoriebroeders en -zusters, zowel de levende als de dode, en het
houden van een jaarlijkse maaltijd voor de leden. Ondersteuning van
noodlijdenden en behoeftigen wordt in de statuten wei genoemd, maar de
redactie van het desbetreffende artikel wekt bepaald niet de indruk dat de
broederschap dit werk van barmhartigheid hoog in het vaandel heeft
geschreven:"Ende weer 't sake datter nu oft namaels meer toe gegeven
worde dan daer men dat altaer mede vercierde ende den priester jaerlix
mede vemuegede, dat sullen die vier procuratoers openbaerlike gheven in
die ere Gods den rechten armen". 173 Hiervoor is reeds opgemerktdat het
stadsbestuurin september 1475zoweldeH.-Kruismemorieals deO.L.V.
memorieverboodwekelijksmeerdan 100aalmoezenuit te delen.Opgrond
van het feit dat de St.-Cuneramemorie in de publicatie niet wordt ge
noemd,menenwijte mogen stellendat deze broederschap in die tijd in de
georganiseerde armenzorg hooguit een ondergeschikte rol speelt. In het
laatste kwart van de 15e eeuw is daarin wellichtveranderinggekomen.In
1486ontvangtdememorieeen legaatvan StijneGijsse, eenjaarrente van 2
herenpond uit een huis en erf in de Nieuwstraat, "to den almessen".174
Mette, de weduwevan Johan Simonsz., schenktde broederschap in 1490
eentweetaljaarrenten van intotaal6 herenpond,dochdeze rentenzullende
memoriein de eerstejaren eerder tot een last dan een lust zijngeweest.De
weduwestelt namelijkde voorwaardedat de broederschaphaar haar leven
langeen lijfrentevan 6 herenpondperjaar dientuit te keren, alsmedeop de
maandagna dejaarlijksemaaltijddermemorieleden"II scottelenmit II die
besten gerichtenende ene kanne van den besten dranck, den die broeders
tsamen drincken", Voorts dienen de memoriemeesterszich te verplichten
"alle wekedes dinxedageseene almisse" uit te reiken aan "denghenenden
Mette voirsz. daerornme sendet tot des memoriemeysters huus die de
almissen ghift".175Op 7 augustus 1503 overhandigen de executeurs
testamentair van Lambert ten Hove de memoriemeesters een rentebrief
van een half vat boter per jaar "toe volste der aelmissen den armen om
Gods will". 176 Omstreeks hetzelfde jaar geven de uitvoerders van de
uiterste wil van Gert Philipsz. de broederschap van St. Cunera eenjaar
rente van 3herenpond,vanwelkbedragmendepriester 2 herenpondmoet
uitkerenen" dat derdepont, daer salmendie aelmisseneenjaerlanc mede
vermeren".!" Bovenstaande voorbeelden maken duidelijk dat de St.
Cuneramemorie op het einde van de 15e eeuw aalmoezen aan de armen
uitdeelt,maar het lijktnietwaarschijnlijkdat deomvangder ondersteuning
kan worden vergelekenmet die van bijvoorbeeld de H.-Kruismemorie.
Wanneer die onderstellingjuist is, danwekt het enigeverbazingdat de St-
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Cuneramemorie in een tijd van een teruglopende stedelijke economie de
uitdelingen niet alleen in stand heeft weten te houden, maar zeer waar
schijnlijk nog heeft weten uit te breiden. In 1538 besluiten de memorie
meesters met toe stemming van de oudste memoriebroeders en de
provisoren en kerkmeesters van de St.-Nicolaaskerk de 54 aalmoezen,
"de men in den husen toe gheven placht, nu opelicke ende ten ewighe
daghe toe" in de kerk voor het altaar van St.-Cunera uit te reiken "tot een
verbeterynghe der voersz. bemorye ende den armer luden", Tevens wordt
besloten elke woensdag op genoemd altaar een gezongen mis te houden
"myt VI arme scolyren, de men ellick een teycken broet gheven sal".178
Tothetjaar 1538, althans in de eerste decennia vande 16e eeuw, heeftde
memorie dus een aanzienlijk aantal armen, dat wil zeggen huisarmen, een
brood uitgereikt, waarschijnlijk wekelijks, maar vanaf genoemd jaar
worden de uitdelingen verzorgd op een wijze die de eveneens in de St.
Nicolaaskerk gevestigde H.-Kruismemorie reeds jarenlang practizeerde.
De in aanmerking komende huiszittende armen krijgen een loden penning,
tegen inlevering waarvan zij des woensdags voor het St.-Cunera-altaar
een brood in ontvangst kunnen nemen, met misschien zo nu en dan op elk
brood een kleine hoeveelheid boter.
Bij de behandeling van de H.-Kruismemorie menen wij op goede gronden
te hebben aangetoond dat de roggeprijs in het tweede kwart van de 16e
eeuw niet is gedaald. In dat licht gezien is het verbazingwekkend datde St.
Cuneramemorie er na 1538 in is geslaagd het aantal aalmoezen sterk uit te
brei den. Wij tekenen hierbij evenwel aan dat wij er niet in zijn geslaagd
vast te stellen of, en zo ja in welke mate het gewicht der uitgedeelde broden
of broodjes aan verandering onderhevig is geweest. Ervan uitgaande dat
evenals in 1547 met 30 goudgulden zes aalmoezen kunnen worden bekos
tigd, dan heeft de broederschap omstreeks 1560 wekelijks aan ongeveer
185 personen een aalmoes uitgedeeld.!" Had zij op elk brood ook nog
boter, spek of haringen verstrekt, dan had zonder enige twijfel ook de 8t.
Cuneramemorie in de periode tot 1570 de kwaliteit der aalmoezen moeten
aantasten. In 1549 bedraagt het batig saldo der memoriemeesters slechts
17 goudgulden, in 1551 niet meer dan 14.180Hoewel wij niet kunnen
beschikken over de nodige gegevens, mogen wij aannemen dat de zeer
sterke stijging der roggeprijzen op het einde van de zestiger jaren ook de
St.-Cuneramemorie niet onberoerd heeft gelaten en haar heeft genoopt de
ondersteuning der armen in te krimpen. Op welke wijze dat is geschied,
onttrekt zich aan onze waarneming.

3.3.5.0nze-Lieve-Vrouwenmemorie
Tot de eerste helft van de 14e eeuw telt de stad Kampen slechts een pa-
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rochiekerk, de St.-Nicolaaskerk, midden in de oudste stadskem. Na de
stadsuitleg van 1337 komt een in de Hagen gelegen kapel binnen de
stadsmuren te liggen. N a de atbraak van deze kapel begint men in 1369 op
de vrijgekomen plaats een tweede parochiekerk te bouwen, de O.L.V.
kerk, die zich nimmer tot een zelfstandige parochiekerk heeft kunnen
ontwikkelen.
In de nieuwe kerk stichten op 28 november 1380 "guden devoten mannen
ende vrouwen tot vermeringe des dyenstz Godes ... ende uith sonderlingen
affectie ende toneyginge ... tot der gebenedijder moeder Marien ... eyn
memorie ende bruederscap Onser Liever Vrouwen" .181De stichtingsbrief
dezermemorie is niet bewaard gebleven,dochmenmagervanuitgaan dat
deprimaire doelstellingvan deze broederschap dezelfdeis geweestals die
van talloze andere: het houden van gezamenlijke gebeden en het laten
lezen ofzingenvan missenvoorhet zieleheilvan de leden en de overleden
broeders en zusters. In 1520 schrijft de memorie aan de bisschop van
Utrecht dat elkezaterdag een gezongenmismet tweedienaren, een diaken
eneen subdiaken,en andere geestelijkenen scholierenwordtgehouden,de
memoriebroeders en -zusters in het verleden in de O.L.V.-kerk 5 altaren
"mit allen omamenten dairtoe behoerende" hebben gesticht en zeven
priesters, door de broederschap "geordyniert ende geschickt", elkedag in
de kerk eenmis opdragen en bidden "voer salicheyt der zyelen der doden
broederen ende susteren ende oick mede voer die levendighe broeders
ende susters" .182
Daar het lidmaatschap van de Schepenmemorie slechts openstond voor
de koorzangersen "andere guedeludendie sedaertoe namen", zeerwaar
schijnlijkkapitaalkrachtigeburgers die deel hadden aan het stadsbestuur,
de H.-Sacramentsmemorie in de eerste plaats was bestemd voor de gees
telijkheidte Kampen, dringtzichwelhaast vanzelfde vraag opwelkebur
gers en inwoners het initiatief tot de oprichting van deze broederschap
hebben genomenen of aan het lidmaatschap beperkende bepalingen zijn
gesteld. Ledenlijsten of lijsten van overleden memorieleden zijn niet
bewaard gebleven,maar de namen van de in talloze acten van overdracht
genoemdememoriemeesters wekkenniet de indruk dat het lidmaatschap
was voorbehouden aan bepaalde burgers.
Op grond van bovengenoemdebrief aan de bisschop van Utrecht meent
Nanninga Uitterdijk te mogen stellen dat de O.L.V.-memorie zich vanaf
de oprichting de armenzorg ten doel heeft gesteld.!'"Wij menen bij deze
stellingeen vraagteken te mogen plaatsen. In de eerste plaats is het vol
strekt niet zeker dat de briefde hoofdinhoudvan de stichtingsbriefbehelst.
Vast staat aileendat indebriefdebepalingenvande in 1520vigerendesta
tuten wordenweergegeven.Het gaat ons te ver aan te nemen dat de statu-
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ten in de periode 1380-1520 niet zijn gewijzigd en! of uitgebreid. In de
tweede plaats hebben wij uit geen enkel stuk van voor 1459 kunnen
opmaken datde O.L.V.-memorie in die tijd armlastigenondersteunt. Ook
in het memorieboek, aangelegd in 1459, hebben wij geen enkele inschrij
vingkunnenontdekken, aan dehandwaarvanmenzoukunnenvermoeden
dat de broederschap voor dat jaar levensmiddelen, schoenen of textiel
onder armen heeft verdeeld. Blijkens hetzelfde memorieboek hebben
goedemannen en vrouwenvanaf 1459 de broederschap goederen en ren
ten geschonken, "van welken renten ende gueden die memoriemeysters
tot ewighendagendelen ende ghevensullendie rechte armehuussittende,
dedaghelixbi der straten omGode nyet enghaen, diebenedenderBroder
straten wonen uutwert aen, die boven to Sancte-Nycolauskerke van den
HiligenCruce ghieneprovenoft aelmissenenhebben.!"Hiervoorhebben
wij reeds uiteengezet dat de H.-Kruismemorie en de O.L.V.-memorie in
1459 een regeling treffen over hun terrein van actie. Steunend op het
bovenstaande lijkthet ons niet te gewaagdte onderstellen dat de O.L.V.
memorie eerst inhetjaar 1459 begintmet de uitdelingvan aalmoezen aan
huisarmen.
Is deze onderstellingjuist, dan magAlbert Daamsz. als de initiatiefnemer
worden gezien. Op 9 augustus 1459legateerthij aan de O.L.V.-memorie
2.000 herenpond ineensof 100 herenpond aanjaarrenten, waarvoormen
elke zondag aan huiszittende armen een prove van een brood ter waarde
van een kromstaart, alsmede een derde deel van een pond boter of spekof
inde vasten drie haringendient te verstrekken.Mocht deO.L.V.-memorie
zich niet aan de gestelde voorwaarden houden, dan is de H.-Kruis
memorie gerechtigdde renten aan te tasten.!" Het voorbeeld van Albert
Daamsz. wordt doorvelengevolgd,zijhet ookdat de schenkingenminder
omvangrijkzijn. Het memorieboek bewijst dat grotere en kleinere schen
kingen "tot den aelmyssen" of "toe verbeteren die aelmyssen" worden
gedaan. Uiteraard is elke schenkingwelkom,maar reeds in 1459 bepalen
de memoriemeesters dat elke schenker van een aalmoes de memorie een
jaarrente van tenminste drie herenpond of een bedrag in gereed geld "als
die drie herenpont desjaren belopenmitter vulre ren (the)" dient te bewij
zen. Blijkensde schenkingsoorkondenwordt voor de laatste mogelijkheid
een bedrag van 52 tot 63 herenpond toereikend geacht.
Zoals gezegd,het stadsbestuur acht een ongelimiteerdaantal distributies
omde aangegevenredenen ongewenst,weshalvehet in 1475zoweldeH.
Kruismemorie als de O.L.V.-memorie voorschrijftwekelijksten hoogste
100 aalmoezenvan een aangegevenmaximalewaarde en samenstellingte
mogenuitdelen.Kennelijkhebbendememoriemeesters zich aan dat voor
schrift gehouden, want in de meergenoemde brief aan de bisschop van
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Utrecht van 1520 delen zij de kerkvorst mede "aile sonnendaghe hondert
aelmissen ende een" uit te delen "eyn ytlick almissen ... tot eenen halven
stuverwerts broet ende enen kop botteren". Ook Berend Lansink die in Of
na 1533 een bedrag van 538 goudgulden bestemt voor het verbeteren van
de aalmoezen, noemt een aantal van 101.186Getuige de rekeningen van de
memorie heeft de ongunstige ontwikkeling van de rogge-, boter- en haring
prijs de O.L.V.-broederschap genoopt, zeer waarschijnlijk omstreeks
1570, het aantal aalmoezen in te krimpen. Per zondag deelt men welis
waar ongeveer 110 aalmoezen uit, maar men voert een aantal "uitdelings
loze" zondagen in, welhaast zeker de zondagen in de zomer.P?

3.3.6. Andere broederschappen
Tijdens het onderzoek ontmoetten wij nog de volgende broederschap
pen:
a. St.-Olofsmemorie in de O.L.V.-kerk
b. St.-Anthonismemorie, niet bekend in welke kerk
c. St.-Annamemorie in de O.L.V.-kerk
d. St. -Jorienmemorie in de O.L. V.-kerk, in 1530 verenigd met de O.L. V.

memorie
e. Kleine memorie van de dagelijkse vespers in de St.-Nicolaaskerk

Van geen der genoemde broederschappen hebben wij echter enige
activiteit op het gebied van de armenzorg kunnen bespeuren.

4. Relatie economische conjunctuur - aantal institutioneel onder
steunde armen
In het midden van de 15e eeuw wordt de positie van Kampen als centrum
van handel en scheepvaart aangetast, het verschuiven van het economisch
zwaartepunt der Noordelijke N ederlanden van het IJsselgebied naar Hoi
land en Zeeland leidt aanvankelijk tot een relatief economisch verval, na
1500 zelfs tot een absoluut verval. Het vermoeden ligt voor de hand dat de
zich verslechterende economische toestand een stijging van de behoeftig
heid heeft veroorzaakt, na 1500 wellicht in een versneld tempo. Een
onderzoek naar de werkelijke behoeftigheid, uitgaande van de sociale
structuren en de economische conjunctuur, wij memoreerden het reeds in
de inleiding, is bij gebrek aan bronnen niet wei mogelijk, hetgeen betekent
dat wij niet kunnen nagaan in welke mate de teruglopende conjunctuur de
intensiteit en de omvang der locale armoede heeft vergroot.
Blockmans en Prevenier stellen dat de ondersteuning van armen bewust
wordt ingekrompen en scherper gecontroleerd naarmate het aantal
behoeftigen toeneemt, terwijl anderzijds de armenzorguitbreiding kent tij-
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dens expansiefasen van de economie.!" De resultaten van het door ons
uitgevoerde onderzoek bevestigen deze stelling allerminst, althans wat
betreft de georganiseerde armenzorg. In de eerste helft van de 15e eeuw,
een tijd waarin de stad Kampen nog een grote welvaart geniet, is van een
georganiseerde armenzorg heel weinig te bespeuren, laat staan van een
sterke uitbreiding. Vergeleken met het aantal vrijwoningen dat de stad in
de 16e eeuw telt, is het getal dier stichtingen in de eerste helft van de 15e
eeuw gering te noemen. Tot omstreeks 1450 blijkt geen der in de St.
Nicolaaskerk en O.L.V.-kerk gevestigde broederschappen de armenzorg
hoog in het vaandel te hebben geschreven. Eerst vanaf het vierde decen
nium van de 15e eeuw beoefenen zij deze vorm van liefdadigheid, juist in
de tijd waarin de stad Kampen over haar hoogtepunt heen is. In het derde
kwart van de 15e eeuw schenken gegoede burgers de H.-Kruis- en de
O.L.V.-memorie zo vele goederen en renten ten behoeve van de huis
armen, dat het stadsbestuur meent te moeten ingrijpen.
In 1475 verbiedt het de twee genoemde broederschappen per week meer
dan 100 aalmoezen uit te delen en stelt het bepalingen aangaande de
maximale omvang der distributies. In 1481 vaardigt de stadsregering het
besluit uit dat men zonder haar toestemming geen nieuwe vergaderingen
mag stichten en dat het aantal proveniers in de bestaande niet mag worden
uitgebreid. Kortom, de stedelijke overheid tracht de georganiseerde
armenzorg aan banden te leggen, althans onder controle te houden.
Bovengenoemde besluiten kunnen evenwel niet verhinderen dat de ge
organiseerde armenzorg ook in economisch slechtere tijden wordt uit
gebreid. Het aantal vergaderingen groeit gestaag en naast de H. -Kruis- en
O.L. V.-memorie deelt vanafhet laatste kwart van de 15e eeuw ook de St.
Cuneramemorie aalmoezen uit aan huiszittende armen. Gelet op de
bovenstaande besluiten van de magistraat uit 1475 en 1481 is het opmer
kelijk dat de stedelijke regering in de periode 1500-1528, een tijd waarin
de financiele positie van de stad allesbehalve florissant kan worden
genoemd, geen besluiten betreffende inkrimping van de armenzorg uit
vaardigt. Eerst in het derde kwart van de 16e eeuw, wanneer de voort
durend stijgende boter- en roggeprijzen de broederschappen in financiele
moeilijkheden dreigen te brengen, gaan de memorien noodgedwongen
over tot het inkrimpen van de ondersteuning der armen. Wanneer de finan
ciele hemel vanaf 1580 enigermate opkiaart, stellen de broederschappen
geen pogingen in het werk om het aantal distributies terug te brengen op het
niveau van voor 1550.

5. Samenvatting
Evenals in tal van andere Noordnederlandse steden wordt de armenzorg
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in het laatmiddeleeuwse Kampen gekenmerkt door een grote versnip
pering van initiatieven. Vele gegoede burgers schenken bij testament geld
en/of goederen, vooral schoenen, die overeenkomstig de door. erflaters
opgestelde bepalingen of naar eigen goeddunken door de respectieve uit
voerders der wilsbeschikkingen onder de armen worden verdeeld. Bij de
poorten van de te Kampen gevestigde kloosters en kloosterlijke instellin
gen behoeven de armen niet aan te kloppen, daar deze gemeenschappen
geen enkele activiteit op het gebied van de armenzorg hebben ontwikkeld.
Wellicht uit angst voor sociale spanningen ondersteunt de stedelijke over
heid armlastigen aileen in tijden van grote voedselschaarste.
Vanafhet midden van de 14e eeuw stichten verschillende vooraanstaande
burgers een vergadering ofvrijwoning, een ofmeerdere huizen ofhuisjes,
waarin een aantal in behoeftige omstandigheden verkerende ouden van
dagen, veelal vrouwen, tot hun levenseinde mag wonen. Meer dan eens
worden de bejaarden tevens in het genot gesteld van periodieke uitkerin
gen van levensmiddelen en /of brandstoffen. In de periode 1350-1598
heeft de stad Kampen ongeveer 25 van zulke stichtingen gekend.
Een klein aantal kapitaalkrachtige personen brengt een deel van zijn ver
mogen bijeen in een fundatie met het doel de jaarlijkse opbrengsten der
ingebrachte goederen een bepaalde groep behoeftigen ten goede te doen
komen.
Enige broederschappen of memorien, opgericht om de leden te verzekeren
van geregelde memoriemissen, stellen zich vanafhet midden van de 15e
eeuw ten doel uitdelingen onder de huiszittende armen te verzorgen. Vanaf
1459 ondersteunt de in de St.-Nicolaaskerk gevestigde R.-Kruismemorie
huisarmen in de zuidelijke helft van de stad, de O.L.V.-memorie in de
gelijknamige kerk die in het noordelijk dee!. De memoriemeesters delen
wekelijks in totaal ongeveer 200 aalmoezen van brood en boter, spek of
haringen uit aan daarvoor in aanmerking komende huiszittende armen.
Vanafhet laatste kwart van de 15e eeuw bezorgt de eveneens in de St.
Nicolaaskerk gevestigde St.-Cuneramemorie een aantal huisarmen weke
lijks een brood aan huis, maar in 1539 delen ook de memoriemeesters van
deze broederschap de aalmoezen uit voor het altaar van de memorie.
Wat betreft de institutioneel ondersteunde armen hebben wij geen direct
verband tussen de verschillende fasen van economische ontwikkeling der
stad en het aantal bedeelden kunnen ontdekken. Ret getal der ondersteun
den en de kwaliteit der aalmoezen ondergaan in tijden van voor- en
tegenspoed geen grote veranderingen, althans tot omstreeks 1550. Eerst
in het derde kwart van de 16e eeuw noodzaken de voortdurend stijgende
prijzen van boter en rogge de broederschappen de kwaliteit der aalmoezen
aan te tasten en "uitdelingsloze" dagen in te voeren.
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In de loop van de 16e eeuw wordt het stadsbestuur weliswaar meer direct
bij de georganiseerde armenzorg betrokken, maar voor de doorvoering van
de hervorming in de stad, in het laatste kwart van de eeuw, heeft het geen
pogingen in het werk gesteld om deze vorm van liefdadigheid te verbeteren
of van stadswege te regelen. In 1598 wordt een aantal belangrijke armen
fondsen door de magistraat genaast en verenigd in een armenkamer die
van stadswege wordt geregeld en bestuurd.

6. N aschrift

6.1. Armenkamer
Ingevolge de wet van 28 november 1818, houdende bepalingen tot aanwij
zing der plaats, waar de behoeftigen in de algemene onderstand delen kun
nen, en op grond van de overweging dat de commissies, het burgerlijk
bestuur betreffende, bij voorkeur dienen te bestaan uit leden van de
gemeenteraad, worden de Bedienaren der Armen bij besluit van bur
gemeester en wethouders van 29 december 1818 van hun taak ontheven
en vervangen door het College van Administrateuren van de Algemene
Onderstand, dat op zijn beurt op 1januari 1844 wordt opgevolgd door het
Hoofdbestuur van het Armwezen. Bij de invoering van de Armenwet
1854, die tot doel heeft de armenverzorging zoveel mogelijk terug te bren
gen tot de kerkelijke en bijzondere liefdadigheid, maakt het College van
Administrateuren plaats voor het Burgerlijk Armbestuur. In het kader van
de bezuinigingen wordt bij raadsbesluit van 18 oktober 1932 de leden van
het Burgerlijk Armbestuur eervol ontslag verleend en tezelfdertijd een uit
vijf leden bestaand College van Regenten over de algemene armen
goederen en enige andere instellingen van weldadigheid benoemd. Op 1
januari 1965 tenslotte treedt de Algemene Bijstandswet in werking en
moeten de voor het in werking treden van de Armenwet 1912 opgerichte
burgerlijke instellingen van weldadigheid op grond van artikel 86 dier wet
hun werkzaamheden voor zover die liggen op het terre in van de bij
standsverlening, staken. In verband met de overgang van de taak der bij
standsverlening op het college van burgemeester en wethouders dient een
deel van het vermogen van de voormalige Armenkamer, berekend op basis
van de bedragen die gedurende de jaren 1962, 1963 en 1964 door het Col
lege van Regenten in enigerlei vorm aan ondersteuning waren uitgegeven,
op de gemeente over te gaan. Het resterende vermogen wordt door het
gemeentebestuur ondergebracht in de "Stichting Algemene Armenstaat",
die ten doel heeft:
a. het beheer van goederen welke vanouds aan de algemene armen van de

gemeente Kampen in onverdeeld eigendom toebehoren;
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b. de huisvesting van bejaarden die aan de bepalingen der statu ten,
alsmede aan de door het College van Regenten vast te stellen voor
waarden voldoen, welk doel wordt nagestreefd door het stichten, in
stand houden en exploiteren van een of meer daartoe dienende wonin
gen en/of tehuizen.

6.2. Vergaderingen
Trok het stadsbestuur in 1598 door de instelling van een stadsarmen
kamer een zeer belangrijk deel van de tot datjaar door verschillende instel
lingen gevoerde armenzorg aan zich, de vergaderingen daarentegen
konden een zekere mate van zelfstandigheid bewaren. Maar ook de voor
standers dezer stichtingen moeten zich een toenemende overheids
bemoeiing laten welgevallen. Zo bepalen schepenen en raad op 24 januari
1598 dat niemand zonder toestemming van de magistraat in een ver
gadering mag worden opgenomen en dat de door de proveniers inge
brachte goederen na hun overlijden in de vergaderingen dienen te
blijven.
In de jaren na 1598 verdwijnt een aantal van de hiervoor genoemde ver
gaderingen van het toneel, andere worden samengevoegd tot een stichting,
doch er worden ook nieuwe vrijwoningen gesticht. In 1792 benoemt de
magistraat J.W. van Romunde en B. Kesselaar tot voorstanders van de
Toe Boecops-, Vorens-, Vordens- en Budelsvergadering, welke naam er
op duidt dat afzonderlijk bestaand hebbende vergaderingen in de jaren
voor 1792 successievelijk tot een stichting zijn verenigd. Deze stichting
wordt in 1828 nog met een vergadering uitgebreid. Blijkens de handelin
gen van de raad der gemeente Kampen hebben de erfgenamen van J. Cra
mer zich gedurende verscheidene jaren weinig of niet bekommerd om de
onder hun beheer staande Uterwijksvergadering, weshalve de raad op 23
januari 1828 besluit het bestuur toe te vertrouwen aan R. vanRomundeen
B. Kesselaar. De ledenvan de familieVan Romunde gaan de Uterwijks-,
Toe Boecops-,Vorens-, Vordens-en Budelsvergaderingkennelijkals een
familiestichtingbeschouwen,want in 1895 wi!de voorstander M.M. van
Romunde de vergaderingoverdragen aan het R.K. Armbestuur. De raad
der gemeente Kampen kwam hiertegen in verzet en benoemde bij besluit
van 27 oktober 1896 een collegevan regenten. Na een proces hierover,
waarbij de gemeenteKampen inhet gelijkwerdgesteld,droegende regen
ten het bestuur over aan het BurgerlijkArmbestuur.
Wanneer na het overlijdenvan Anna Catharina Velekers, voorstandster
van de Bethlehemvergadering,bJijktdat de boeken der stichting een vrij
groot nadeJigsaldo vertonen, besluit de magistraat op 30 juni 1777 het
tekort aan te zuiveren ende boekhouder van deBedienaren derArmen tot
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voorstander te benoemen, met andere woorden: de Bedienaren worden
belast met het beheer over de vergadering.
Ingevolge het in werking treden van de Algemene Bijstandswet worden de
Uterwijks-, Toe Boecops-, Vorens-, Vordens- en Budelsvergadering en de
Bethlehemvergadering bij raadsbesluit van 29 december 1966 met ingang
van 1januari 1967 opgeheven. Per laatstgenoemde datum zijn alle bezit
tingen en rechten overgedragen aan en alle schulden en verplichtingen
overgegaan op de Algemene Armenstaat.
Het bestuur van de Brantsvergadering wordt in 1879 door het college van
burgemeester en wethouders overeenkomstig de desbetreffende bepaling
in de stichtingsbriefuit 1528 overgedragen aan de regenten van de Ver
enigde Gasthuizen, de opvolgers van de kerkmeesters van het St.
Geertruidengasthuis. Daar de regenten de mening zijn toegeda.an dat de
doelstelling van deze instelling van weldadigheid, het verlenen van onder
steuning aan behoeftige alleenstaande vrouwen, niet meer past in de maat
schappelijke omstandigheden, vragen zij op 1 september 1972 Ge
deputeerde Staten van Overijssel machtiging het gebruik van de bezittin
gen en inkomsten nader te mogen regelen. Bij besluit van 9 oktober 1972
keuren Gedeputeerde Staten goed dat de doelstelling als volgt wordt
gewijzigd:
a. het beheer van de bezittingen die aan de instelling in eigendom toebe

horen;
b. het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van de bejaardenzorg te

Kampen en/ofhet steunen van dergelijke activiteiten van andere instel
lingen in Kampen.
Van de Hille Rietsvergadering is bekend dat de vrijwoning in 1883 niet
meer als zodanig dienst doet. Van de voormalige vergadering resteert
thans nog slechts een fonds, dat door het bestuur van de "Stichting Hil
lerijksvergadering" wordt beheerd ten behoeve van verarmde verwan
ten der familie Bondam.

204



Bijlage 1
Staat van schenkingen(S)en legaten(L) aan enaankopen (A) doordepro
curatoren der huiszittende annen, 1504-1539 (1 hp= rente van 1heren
pond isjaars)

12-10-1504 Ave Sibrantsdr. S 25 hp en
liz vat boter

23-06-1506 Ave Sibrantsdr. S idem
11-01-1509 Hendrik Hof en Grete e.l. S 3 hp
-03-1509 Jacob van Holtsende en Hille e.l. S lOhp

28-08-1509 Anngard Kruse en Jutte Voorne S 10hp
28-08-1509 Heile, wed. van Peter Philipsz. S 2hp
04-02-1510 Grete van den Vene S 3hp
24-09-1510 Arend Muesholt L 4hp
19-11-1510 Bovenconvent A 8hp
04-02-1511 Aleid, wed. van Ludolf van Hattem A 1hp
18-05-1513 Albert Geertsz. en Meine e.l. A 6 hp
23-04-1515 Peter van Tolsende en Grete e.l. S 2l1zhp
05-05-1516 Lambert van der Hove L 16 hp en

2 huizen
28-11-1516 Berend Hoyer S 2hp
21-04-15r8 Beerte van Uterwijk S 13mudde

rogge
29-05-1518 Berend Backer en Grete e.l. A 16hp
20-09-1518 Geert van Steenwijk S 160hp
11-02-1519 Catharina Ricolts A 1hp
18-02-1519 Zwarte Jacob en Gese A halfhuis
05-03-1522 Hendrik van Diepholt en Aleid e.l. S 2hp
12-04-1522 Lamme S hofstede
01-04-1523 Arend de Milde S 5 hp
13-04-1523 Ave Sibrantsdr. S 2 erven
12-07-1524 Geerlof A 2hp
29-10-1525 Claas van den Vene Shalf erf

erf en goed
liz vat boter
~ vat boter

9hp
15-11-1525 Margarethe van den Vene S huis
18-09-1527 Ave Sibrantsdr. L 33 hp
14-10-1527 Hadewich Bakster S 1hp
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I
17-10-1527 Hendrik Hoeve L 34Yz hp

Yz vat boter
11-05-1528 Ave Sibrantsdr. L 7hp
13-05-1528 Jutte S 6hp
22-06-1528 Jacob van Holtsende A 10hp
28-07-1528. Birgittenklooster A 1hp
30-10-1528 Hille A 5 hp
24-01-1530 Lubbert Lubbertsz. en Mense e.l. A 4hp.
04-02-1530 Rembolt Kremer en Hille e.l. S 8hp
12-01-1531 Johan Geertsz. en Gese e.l. L alhun

goederen
03-11-1531 Ave Sibrantsdr. L 40hp
31-05-1532 Herman Kistemaker en Jutte e.I. A 10hp
07-06-1532 Weime van der Straten S 15 hp
29-07-1532 Herman Backer en Roelof e.l. A 21;.1hp
09-02-1534 Jan Dirksz. A 6hp
26-02-1535 Reiner Harmensz, en Eefse e.I. S 10 hp
26-02-1535 Arend Lambertsz. en Catharina e.l, A 9 hp
20-07-1535 Oelrich Hendriksz. en Gese e.l. A 10 hp
04-09-1535 Bette op die Riet A 3Yz hp
29-05-1536 Johan ter Helle A 3Yz hp
09-06-1536 Jutte Voorne A 4hp
19-09-1536 Hendrik Lukener L 8hp
05-01-1537 stad Kampen A 20hp
02-11-1537 Herman Kistemaker en Jutte e.l. A 10hp
11-12-1539 Willem Glazemaker en Anna e.l, A 7 hp
18-12-1539 Jan Hugensz. en Ave e.l. A 8 hp

1539 Johan van den Vene A half erf
Egbert Kremer S 10hp
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NOTEN

Gebruikte afkortingen:
OA. Oud-archief der gemeente Kampen
RA. Rechterlijk Archief Kampen
A. Archief van de Armenkamer
Ga.
K.KI.

Archieven van de Gasthuizen
Archieven van de kerken en kloosters

Aile onderstaande archivalia berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van
Kampen.

1. Kossmann-Putto, Armen- en ziekenzorg. p. 265: "De uitoefening van deze
(particuliere) liefdadigheid maakt een enigszins chaotische indruk, althans voor
zover de steden betreft".

2. Blockmans en Prevenier, p. 535.
3. A., inv.nr. 849, fol. 3v.
4. A., inv.nr. 849, fol. 3v.
5. Kossmann-Putto,Armen- en ziekenzorg. p. 261.
6. Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, p. 100-10 1.
7. Post, II, p. 253.
8. RA., inv.nr. 54.
9. R.A., inv.nr. 54, fol. 128.
10. R.A., inv.nr. 54, fol. 62v.
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11. R.A., inv.nr. 54, fo!. 99.
12. Grooten, p. 44.
13. Een stadspond is 14herenpond.
14. K.K!., inv.nr. 258.
15. Don, Archieven, II,p. XXIII.
16. Fasel, p. 292-293.
17. O.A., inv.nr, 1104.
18. O.A., inv.nr. 242, fo!. 43y.
19. O.A., inv.nr, 242, fo!' 44.
20. O.A., inv.nr, 242, fo!' 44y.
21. A., inv.nr. 233.
22. Fasel, p. 294-295.
23. Ga., inv.nr, 291.
24. R.A., inv.nr. 60, fo!. 57.
25. O.A., inv.nr. 242, fo!' 31Y.
26. O.A., inv.nr. 21.
27. Fasel, p. 294, en Don, Archieven, II,p. XX.
28. RA., inv.nr. 363.
29. Fasel, p. 294.
30. Ligtenberg, p. 235-237.
31. O.A., inv.nr. 3, fo!. 70y.

Gedrukt: Kossmann-Putto, Kamper schepenacten, p. 310-311.
32. O.A., inv.nr, 3, fo!' 34y.

Gedrukt: Kossmann-Putto,Kamper schepenacten, p. 209.
33. O.A., inv.nr. 7, fo!' 25.
34. R.A., inv.nr. 57, fo!. 140y.
35. R.A., inv.nr. 79, fo!. 376y-377.
36. RA., inv.nr. 59, fo!' 20y.
37. Fasel, p. 298.
38. O.A., inv.nr. 1921.

Een vicarie is een zelfstandige fundatie waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor
het houden van zielmissen aan een bepaald altaar door een daartoe aangewezen
priester.

39. RA., inv.nr. 57, fo!' 170y-171.
40. R.A., inv.nr, 363.
41. Welcker, p. 33-36.
42. Welcker, p. 14-15.
43. RA., inv.nr. 57, fo!. 174.
44. R.A., inv.nr. 59, fo!' 109-109y.
45. O.A., inv.nr, 1919.
46. RA., inv.nr. 363.
47. R.A. inv.nr. 363.
48. RA. inv.nr, 363.
49. Inhet archief van de RK.-parochie te Kampen berusten enige stukken betretTende

de Uterwijksvergadering. Een omslag draagt het opschrift: "1422. Griete
Kenneken sticht de Uterwijksvergadering. Origineel en copie 18e eeuw". De
stukken hebben in de eerste helft van deze eeuw dienst gedaan bij een proces, maar
zijn nooit te bestemder plaatse terugbezorgd. In een acte van overdracht van 12
januari 1460 (R.A., inv.nr. 53, fol. 110y) wordtechter vermeld: "twier huse ende
erve, gelegen in der Nierstraten die ... van zaligen Herman van Uterwijc ... tot
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behoef den armen gegeven weren". Genoemde Herman was een zoon van Herman
van Uterwijk en Griete Kenneken.

50. R.A., inv.nr, 53, fol, 1 IOv,
51. Ga., inv.nr. 183, fol. 43y.
52. R.A., inv.nr, 54, tussen fol. 44 en 45.
53. R.A., inv.nr, 58, fol. 84.
54. R.A., inv.nr. 58, fol, 307y.
55. R.A., inv.nr. 76, fol. 48y.
56. (o.a.) R.A., inv.nr. 58, fol. 119, en R.A., inv.nr. 60, fol. 130y-131.
57. R.A., inv.nr. 53, fol, 52y.
58. R.A., inv.nr. 53, fol. 90.
59. R.A., inv.nr. 53, tussen fol, 96 en 97.
60. A. inv.nr. 262.
61. O.A., inv.nr. 1919.
62. A., inv.nr. 12, fol. 12-12Y.
63. A., inv.nr. 12.
64. A., inv.nr, 696.
65. R.A., inv.nr. 75, fol. 12, en R.A., inv.nr, 54, fol, 73y.
66. R.A., inv.nr, 363.
67. K.K!. inv.nr. 374.
68. K.K!. inv.nr. 83.
69. R.A., inv.nr. 54, fol. 3.
70. R.A., inv.nr. 58, fa!. 61.
71. R.A., inv.nr. 58, fa!. 135y.
72. O.A. inv.nr. 21.
73. R.A., inv.nr, 60, fol. 79.
74. R.A., inv.nr. 62, fol, 19y-20.

Tussen de Van Erps en de Van den Venes bestond een familierelatie. In een acte
van 5 augustus 1566 worden genoemd: "joffer Van Arp sampt die gemeine
erffgenamen Van den Vene" (R.A., inv.nr. 120).

75. R.A., inv.nr, 54, fol. 62.
76. R.A., inv.nr. 56, fol. 80.
77. R.A., inv.nr. 61, fol. 113y.
78. Fasel, p. 298.
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83. A., inv.nr. 849, fol. 69.
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86. R.A., inv.nr. 54, fol. 45.
87. R.A., inv.nr. 6, fol. 90.
88. R.A. inv.nr. 57, fol, 30.
89. Blijkens haar testament bezit Bate van der Hoeve in de omgeving van het klooster

der Cellezusters een tweetal huisjes (R.A., inv.nr, 54, fo1.45).
90. O.A., inv.nr, 11, fol. 367.
91. O.A., inv.nrs. 1175-1206.
92. R.A., inv.nr, 56, fol. 9.
93. R.A., inv.nr, 61, fa!. 15 en 229.
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95. Ga., inv.nr, 291.
96. R.A., inv.nr, 61, fol. 3.
97. R.A., inv.nr, 60, fol. 210y-211.
98. R.A., inv.nr. 60, fol. 210y-211.
99. Don, Archieven, II, p. XX.
100. O.A., inv.nr, 2330.
101. O.A., inv.nr. 2330.
102. Don, Archieven, I,p. 86.
103. O.A., inv.nr, 2330.

De vergadering was zeer waarschijnlijk in de Buitennieuwstraat gelegen. De
executeurs-testamentair van Johanna de Wilde kopen op 8 november 1546 een
huis en erf in de Nieuwstraat, op de hoek van de St.-Geertruidensteeg in het
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van Rechten der Stad Kampen - Dat Gulden Boeck, p. 242.

135. O.A., inv.nr, 23, fol. 84y.
136. O.A., inv.nr. 23, fol. 84y-85.
137. O.A., inv.nr. 23, fol. 38-40.

216



138. Register leenaktenboeken; het kwartier van Arnhem, p. 161.
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143. Nolet en Boeren, p. 285.
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145. Post, II,p. 298.
146. Muller, p. 172.
147. Aangehaald door De Kort, p. 24.
148. Fasel stelt dat de "ghelerden gesellen van den core" de schepenen, raden en

meentslieden zijn (Fasel, p. 289). Een onderzoek van de heer R.A. Kolman toont
evenwel aan dat met de "ghelerden gesellen van den core" de koorzangers zijn
bedoeld (Kolman, p. 162).

149. Fasel, p. 289.
150. A., inv.nr. 131.
151. R.A., inv.nr. 54, fo!. 18.
152. O.A., inv.nr. 1721.
153. Moulin, Memorie van het Heilig Kruis, p. 45-46.
154. Moulin, Memorie van het Heilig Kruis, p. 46.
155. Moulin, Memorie van het Heilig Kruis, p. 43, 44.
156. A., inv.nr. 169, fo!' 8.
157. A., inv.nr. 169, fo!' 8v.
158. A., inv.nr. 12, fo!. 3v-4.
159. Marechal, p. 277.
160. Grooten, p. 47.
161. O.A., inv.nr. 242, fo!' 21.
162. O.A., inv.nr. 242, fo!' 23.
163. A., inv.nrs. 170-172.
164. Zie bijlage 2.
165. Zie bijlage 3.

Van het haringverbruik is geen grafiek gemaakt. Het toenemend verbruik blijkt
duidelijk uit het grotere aantal gekochte vaten. .

166. Zie bijlage 4.
167. Zie bijlage 2.

Van Herwaarden en De Keyser (p. 416) stellen: "Zowel bij de armenkassen als bij
de instellingen voor de verzorging van zieken en passanten gold dat de verzorging
van missen en dergelijke ten behoeve van het zieleheil der schenkers primairwas en
dat er eerder werd bezuinigd op uitdelingen aan armen dan getornd aan
verplichtingenjegens de schenkers". De cijfers van de H.-Kruismemorie bewijzen
dat deze memorie niet op de uitdelingen heeft bezuinigd, althans tot ongeveer
1570. Zeer waarschijn1ijk is dit een gevolg van het feit dat de memorie twee
administraties voerde, een voor de verzorging van missen en dergelijke en een voor
de ondersteuning van huisarmen.

168. Zie bijlage 5.
169. Zie bijlage 6.

Voor de voortgaande stijging van het prijspeil der landbouwproducten zie
bijvoorbeeld ook Scholliers en Vandenbroeke, p. 278, grafiek 9.

170. A., inv.nr. 171.
171. A., inv.nr. 235, fo!' 3.

217



172. Moulin, Memorie van Sinte Cunera, p. 67.
173. A., inv.nr. 235, fol. 3y.
174. A., inv.nr. 235, fol. 117y.
175. A,inY.nr. 235, fol. 119.
176. A, inv.nr. 235, fol. 115.
177. A., inv.nr. 235, fol. 114y.
178. A, inv.nr. 235, fo!' 107-107y.
179. A, inv.nr. 235, fol. 108Y-IIO.
180. A., inv.nr. 235, fol. 108y.
181. O.A., inv.nr. 221, nr. 310.
182. O.A., inv.nr. 221, nr. 310.
183. Nanninga Uitterdijk, p. 33.
184. A., inv.nr, 12.
185. A., inv.nr. 124.
186. A., inv.nr. 12.
187. A, inv.nr. 696.
188. Blockmans en Prevenier, p. 235.

218


