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De goudsmeden
Goud heeft al vanaf duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling
eenbelangrijkerolgespeeldinhet levenvandemens.Eerstinde oorspron
kelijkevorm, als klompjesof als stof, later in bewerkte vorm, als sieraad,
luxe gebruiksvoorwerp of als munt, was goud een door bijna iedereen
begeerdmetaal. Zilverwerdvoordezelfdedoeleindengewonnenalsgoud,
maar omdat dit metaal aanmerkelijkminder zeldzaamwas, sprak het ook
minder tot de verbeelding.
Al vrij snel nadat men goud en zilver als waardevolle ruilobjecten ging
beschouwen,moeten er mensen zijngeweestdie dezemetalen bewerkten;
de goud- en zilversmeden.Velevan deze handwerkslieden,die hoewelzij
beide edele metalen bewerken, in de regel enkel goudsmeden worden
genoemd, waren echte kunstenaars die van alle leden van de werkende
klasse het hoogst in aanzien stonden. Van hun vaardigheid en kunstzin
getuigende schitterende voorwerpendie uit de oude culturen, de middel
eeuwen en latere tijd bewaard zijn gebleven.
De Romeinen hebben waarschijnlijkhet goudsmidsambacht in de Lage
Landen geintroduceerd.Dit valt afte leiden uit het feit dat van de in deze
streken wonende Germaanse volksstammen geen gouden of zilveren
voorwerpen, laat staan munten, uit bodemvondsten bekend zijn. Vande
meer zuidelijkwonende, later naar Engeland en Ierland verdrevenKelti
sche stammen, zijn wel veel voorwerpen van edelmetaal gevonden. -
In Maastricht, Utrecht en enkele andere in de Romeinse tijd ontstane
plaatsen zullen zich het eerst goudsmeden hebben gevestigd; mogelijk
warenditRomeinen,maar hetkunnenookmetde legioenenmeegetrokken
Galliers of Oosterlingen zijn geweest.
Na de ineenstortingvan het Romeinse imperiumverdween een grootdeel
van de doorRome enhaar vazallen hiergebrachte cultuur,waartoe ookde
kunstvande edelsmedenbehoorde. In de laat-Karolingischetijdbegonhet
ambacht echter weer te bloeien. Uit die periode zijn verschillende ge
bruiksvoorwerpen bewaard gebleven; onder andere een aantal schitte
rende met goud en edelstenen versierde boekbanden.
Tiel en Deventer moeten al voor hetjaar 1000 goudsmeden binnen hun
muren hebben gehad. Tiel was een belangrijk middeleeuws handels
centrum, terwijlDeventer behalve de belangrijkste leefgemeenschap ten
oosten van de IJssel, ook lange tijd uitwijkplaats voor de Utrechtse bis-
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schoppen is geweest. In de tiende en elfde eeuw werd te Deventer gemunt
op naam van respectievelijk de Duitse keizers en de Utrechtse bisschop
pen. 1 Er werd dus edelmetaal verwerkt en waar zulke metalen verwerkt
werden, zelfs al was het enkel in de vorm van munten, had men iemand
nodig dit dit metaal kon smelten, tot platen slaan en kon controleren op
gehalte; een goudsmid dus.

In de Llsselsteden Kampen en Zwolle, die veel later zijn ontstaan als
Deventer, hebben zich pas goudsmeden gevestigd nadat die plaatsen door
de handel tot een zekere bloei waren gekomen. Het heeft immers geen zin
om in een gehucht of dorp waar enkel anne vissers of boeren wonen een
ambacht uit te oefenen waarvan de producten slechts door rijken kunnen
worden afgenomen.
Hoewel Kampen reeds voor 1300 tot een behoorlijke welstand moet zijn
gekomen, zijn er geen feiten bekend waar we met zekerheid uit kunnen
afleiden dat er toen ook al goudsmeden woonden. We kunnen echter
gerust aannemen dat dit weI het geval is geweest. Geschreven bronnen uit
die tijd zijn uiterst schaars, maar juist een van die zeldzame oude bronnen,
namelijk een stuk uit 12892 waarin gezanten van de stad Kampen een han
delsovereenkomst sluiten met de koning van Noorwegen, wijst op het be
staan van een koopliedenklasse die het zich best kan veroorloven om
gouden en zilveren voorwerpen te kopen. Het aanwezig zijn van een der
gelijke groep rijke burgers heeft tot gevolg gehad dat er goud- en zilver
smeden naar Kampen kwamen.

De eerste met naam bekende Kamper goudsmid was Thomas aurifabro
(goudsmid). Hij huurde in 1330 voor een periode van tienjaar een huis in
onze stad. Een meester Johan de goudsmid, die in 1336 zijn testament
maakte, kan zich evenwel al voor Thomas als goudsmid in Kampen heb
ben gevestigd. Omdat er van de 14de eeuw eveneens weinig geschreven
bronnen zijn, kennen we verder uit die eeuw en uit de eerste helft van de
15de eeuw maar weinig andere goudsmeden die in Kampen woonden.
Beter is het gesteld met de tweede helft van de 15de eeuw; tussen 1470 en
1500 treffen we in de bronnen minstens twaalf in Kampen wonende
goudsmeden aan. Zij werkten voor de stedelijke overheid, voor de geeste
lijke instellingen, voor de gilden en voor particulieren.' Van hun werk
weten we iets omdat hun opdrachtgevers soms in de stedelijke gerechts
protocollen lieten vastleggen wat ze met een goudsmid waren overeenge
komen. Er zijn bijvoorbeeld enkele opdrachten van geestelijke instellin
gen bekend; in de jaren 1509-1519 maakte Hendrik de goudsmid in
opdracht van de kerkmeesters van het Sint-Catharinagasthuis een

220



monstrans, een ciborie en een aantal ampullen voor het bewaren van de
heilige olie. Van de voor particulieren gemaakte gouden en zilveren
voorwerpen kwam door legatering een deeI in het bezit van kerken en
kloosters. In de tussen 1480 en 1485 gemaakte testamenten, die door een
gelukkig toeval niet verloren zijn geraakt, komen veel van dergelijke
legateringen voor. Voor de gilden maakten de edelsmeden drink- en
sierbekers en bandelieren. Van het Sint -Anna- of rijnschippersgilde is een
dergelijke bandelier bewaard gebleven. Aan die bandelier hangen schild
jes die het gilde werden geschonken door de schutterskoningen. Hij die op
hetjaarlijkse schuttersfeest van het gilde de zogenaamde papegaai van de
mast schoot, was voor datjaar de koning en moest bij een edelsmid een
schildje laten maken met zijn ingegrafeerde wapen, merk of initialen."
De oudste van deze schildjes, waarvan er 15 aan de bandelier hangen, is
van 1539. Naast deze bandelier bezit het Kamper museum nog een
drinkhoom van hetzelfde gilde, gedateerd 1369, een kroes uit 1569 en een
door Brigitta 1acobs (in den Eenhoom) geschonken zilveren kroes met het
jaartal1541 dat later is veranderd in 1341. Ook deze kroes behoorde blij
kens het opschrift aan het rijnschippersgilde:
"1541 de - 4 iuly birgitta iacops soe hier staet gescreven heeft sant anne
scutte dese beker ghegeve - "
De stad bezat zilveren bekers, schalen en ander zilveren vaatwerk dat ge
bruikt werd tijdens maaltijden met de landsheer, met de stadhouders
(vanaf 1528) of met andere aanzienlijke personen, terwijl dit zilverwerk
ook werd benut tijdens de jaarlijkse schepenmaaltijd. Buiten dit ge
bruikszilverwerk bezat de stad nog een verzameling zilveren ofverguld zil
veren schepenbekers. Deze bekers werden de stad geschonken door de
nabestaanden van overleden raadsleden. Ze werden in de regel betaald
met het laatstverdiende geld (schepenpensie) van de overledene. Zijn
naam en wapen en soms ook nog de wapens van zijn voorouders stonden in
de beker gegraveerd. Helaas zijn bijna al de zilveren voorwerpen, waarbij
oak de zeer fraaie schepenbekers die de stad bezat, tijdens vijandelijke
bezettingen in de 16e en 17e eeuw gesmolten en verwerkt totnoodrnunten.
Slechts een schepenbeker, namelijk die van burgemeester Johan van
Urck, is bewaard gebleven. Vande zilveren en gouden voorwerpen van de
vele geestelijke instellingen als kerken, kloosters, gasthuizen en memo
rieen die Kampen voor de Reformatie (omstreeks 1580) rijk was, is zelfs
geen enkel stuk meer bekend. Wei bezit het Stedelijk Museum van Kam
pen behalve de bovengenoemde stukken, nog laat 16de-eeuws en 17de
eeuws gildezilver en enkele stukken stadszilver uit Iatere tijd.

Het kopen van gouden en zilveren voorwerpen was een kwestie van ver-
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trouwen; de opdrachtgever was in de regel niet in staat het goud- of zilver
gehalte van de voor hem vervaardigde voorwerpen te controleren. Omdat
er ook onder edelsmeden mensen zaten die het niet zo nauw namen met
gewicht of gehalte, besloten stedelijke overheden al in de middeleeuwen
om hen te verplichten meestertekens en gehaltemerken in door hen
gemaake voorwerpen te slaan.
In Kampen werd een voorschrift daarover uitgevaardigd op 13 november
1472.5 In dit voorschrift werd het gehalte van te verwerken zilver gesteld
op 15 lood per mark (0.9375). Verder werd iedere goudsmid verplicht zijn
teken te slaan in schalen, lepels, koppen en andere door hem vervaardigde
voorwerpen. Zilveren gespen en beslag mocht hij pas vergulden als door
de stad aangestelde waardijns het werk hadden gekeurd. Koperwerk
mocht een goudsmid enkel vervaardigen voor kerken. Er moest op dit werk
duidelijk worden aangegeven dat het van koper was.
Valse stenen mochten niet in goud en edelstenen niet in koper worden
gezet. Zilver- of kopergeld mocht niet worden verguld. Stonden op over
tredingen van de eerstgenoemde bepalingen nog boetes van 20 tot 40
stadsponden, overtreding van de laatste bepaling zou de goudsmid komen
te staan op verlies van zijn leven en verbeurtverklaring van zijn be
zittingen.
Op het kopen van gebroken zilverwerk was reeds in 1389 een verordening
gemaakt: Hij die dergelijk zilver kocht buiten kennis van de schepenen,
kon rekenen op een boete van 40 stadsponden als naderhand bleek dat het
gestolen zilver was."
Omdat "dechlix (dagelijks) groete gebreke gevonden sijn onder den
goltsmeden van golt ende silver toe werken ende coipmanscappen dair
mede toe hantieren in onser stat, dair onse stat mede onteert en die burgere
verachtert werden ... " besloten Raad en Gezworen Gemeenten op 21 juli
1477 een nieuwe ordonnantie voor de goudsmeden uit de vaardigen.?
Voortaan mocht men in de stad slechts goud verwerken dat van niet min
der gehalte was dan het goud waar de rijnse guldens van werden geslagen,
het zogenaamde toetsgoud dat 18 karaats was. Als na dato van deze
ordonnantie gemaakte voorwerpen van een lager gehalte door de waar
dijns zouden worden ontdekt, dan zou men die voorwerpen stuk slaan, ter
wijl de maker zou worden beboet met 40 stadsponden als het werkstuk het
gewicht van een ons (uncie) niet te boven kwam, en met 80 stadsponden
als het meer dan een ons woog. Gemunt goud mocht niet worden gezuiverd
(gecementeerd) om het daama aan de muntmeester of iemand anders te
verkopen, maar wel mocht een goudsmid goud zuiveren en dit gebruiken
voor het vergulden van zilveren voorwerpen of voor het vervaardigen van
werken met een hoog gehalte. Behalve enkele bepalingen die ook al in de
ordonnantie van 1472 waren opgenomen, werd verder nog vastgesteld dat
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gebroken gouden munten niet mochten worden opgevuld met ander goud;
slechts de oorspronkelijke stukken mochten aan elkaar gezet worden.
Vals geld moest door de goudsmid worden gebroken of, als de eigenaar
daar bezwaar tegen maakte, bij de burgemeesters worden aangegeven.
Zilver mocht slechts met fijn goud worden verguld. Op het witter maken
van zilver door dit in kokend zwavel te dornpelen, stond een boete van 80
stadsponden.
Aangekochte goud- of zilverwerken, of ze nu heel waren of defect, moes
ten gedurende vier dagen na de aankoop voor het venster van de
goudsmidswinkel worden tentoongesteld; iedereen had zodoende de gele
genheid om gestolen eigendommen te herkennen.
Voor zilver gold, zoals ook al in de ordonnantie van 1472 was vastgesteld,
een gehalte van 15 lood per mark. 8N aast het meesterteken zou ieder stuk
goedgekeurd zilver een stedelijke keur krijgen, behalve stukken die te klein
waren om dergelijke tekens op aan te brengen. Het gehalte van de kleine
stukken zou echter weI gecontroleerd worden. Voor buiten Kampen
gemaakte zilverwerken die hier door handelaren te koop werden aan
geboden, golden dezelfde gehaltebepalingen. Met lood of ijzer opgevuld
werk dat voor goed zilver zou worden aangeboden, zou in tweeen worden
gebroken; een he lft zou de stad nemen, de andere helft mochten de waar
dijns houden, terwijl de vervaardiger van het werk door de Raad zou wor
den gestraft. Zilver mocht slechts worden gesmolten met open deuren,
zodat iedereen kon zien wat er de smeltkroes in ging. Ook deze bepaling
had tot doel gestolen voorwerpen te kunnen achterhalen. De door de
goudsmid vervaardigde zilverbaren moesten tot waarborg van het gehalte
met zijn merk en met de stadskeur worden gestempeld voor ze de werk
plaats verlieten. Op overtreding van dit gebod stond behalve ver
beurdverklaring van het zilver en een boete van 80 stadsponden, ook nog
een schorsing van eenjaar in het uitoefenen van zijn ambacht voor de na
latige goudsmid. Ook hier zou de helft van het verbeurde zilver aan de stad
en den andere helft aan de waardijns vervallen. Tot waardijns benoemde
de Raad twee van zijn eigen leden en twee leden van de Gezworen
Gemeente. Zij kregen volmacht om winkels en werkplaatsen van goud
smeden ofhandelaars in goud- en zilverwerken binnen te gaan om te con
troleren of men zich aan de ordonnantie hield. Omdat het moeilijk was
bepaalde overtredingen aan het licht te brengen, mochten de waardijns
verdachte goudsmeden een verklaring onder eede laten afleggen.
De nieuwe ordonnantie zou vankracht worden op Sint-Michielsdag 1477.
Bartolt van Wilsem en Hendrik Kuinreturfuit de Raad en Alfer Petersz en
Herman Kruse uit de Gezworen Gemeente zouden vanaf die datum tot 22
februari 1479 waardijns zijn. Daarna zouden twee van hen aftreden en
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worden vervangen door twee andere door de Raad gekozen waardijns.
Vervolgens zouden ieder jaar op 22 februari twee van de vier aftreden en
worden vervangen door andere Raads- of Gemeenteleden.
Volgens een aanhangsel op de ordonnantie moesten de waardijns ook let
ten op de kwaliteit van het werk van de tingieters. Voorwerpen van zuiver
tin moesten door de tingieter met zijn merk worden gestempeld, terwijl de
waardijns er na controle een stedelijk merk in de vorm van een gekroonde
hamer op aanbrachten. Andere tinnen voorwerpen, die tenminste uit 84
procent tin (en 16 procent lood) moesten bestaan, kregen enkel het tin
gietersmerk. Ongemerkt tin mocht niet verkocht worden.
Hoewel in de ordonnantie op de goudsmeden werd vastgelegd dat het
waardijnschap zou rouleren, heeft men zich daar niet aan gehouden. Uit
andere bronnen blijkt dat er een verde ling van taken heeft plaatsgehad
waarbij leden van de Raad tot assaymeesters van zowel de goudsmeden
als de munt en leden van de Gezworen Gemeente tot waardijns werden
aangesteld; zij rouleerden niet maar bleven soms jaren achtereen in
functie.
Behalve waardijns belast met de controle op goudsmidsproducten treffen
we in de Kamper bronnen ook waardijns aan die de producten van de
lakenwevers moesten controleren. Als in de bronnen waardijns worden
genoemd, is het in veel gevallen niet mogelijk om het onderscheid tussen
beide soorten functionarissen te maken.

De muntmeesters
In de numismatische literatuur is reeds de nodige aandacht besteed aan de
muntslag in Kampen. Ook de periode voor hetjaar 1500 heeft daarbij de
belangstelling gehad van een aantal publicisten, waarvan P.O. van der
Chijs? tot de eerste en een van de belangrijksten mag worden gerekend.
Drie jaar na het verschijnen (1854) van het op Overijssel betrekking heb
bende deel van de serie door Van der Chijs geschreven boeken over de
muntslag in Nederland voor 1576, schreefmr. W.H. Cost Jordens'" een
verhandeling over nog in Kampen bewaarde oude muntstempels. In onze
eeuw hebben prof. dr. H. Enno van Gelder", H.J. Moerman 12,P.J. Soe
tens" en J. Fortuyn Droogleever" bijdragen tot de kennis van de oudste
Kamper munten geleverd.
De Utrechtse bisschopArnold vanHoorne (1371-1378), die inOverijssel
het landsheerlijkgezagbekleedde, heeft tijdens zijn regeringmunten laten
slaan in Kampen". In deze stad was dus een munthuis gevestigd en
mogelijknaar aanleidinghiervan sprakkeizerWenceslaus van hetHeilige
Rooms Duitse Rijk toen hij in 1397 aan de stad Kampen het recht
verleendeommunt te slaan niet van een nieuwrechtmaar van bevestiging
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van een door zijn voorgangers gegeven privilege". Het is ook mogelijk dat
de keizer, die resideerde in Praag, door Kamper onderhandelaars niet
geheel juist is voorgelicht of door een aanzienlijke schenking werd
bewogen om de bestaande toe stand niet nauwkeurig te laten onderzoeken.
Trouwens wat voor last kon de keizer, die in Overijssel geen werkelijk
gezag uitoefende, van een muntslag die ver van zijn eigen belangensfeer
verwijderd was, ondervinden.
Er bestaat nog de mogelijkheid dat Kampen inderdaad van een vroegere
Duitse keizer het muntrecht ontvangen heeft, maar waarschijnlijk is dit
niet; van een ouder muntrecht is in de archieveri geen spoor gevonden, ter
wijl Kamper stedelijke munten uit de 14e eeuw ook nooit zijn aange
troffen.
Volgens dr. Van Gelder, die de muntvondsten van Elst (1948) en Bar
neveld (1958) heeft onderzocht, zouden de daarin voorkomende Kamper
munten omtreeks 1425 zijn geslagen 17. In zijnboekDe NederlandseMun
ten, dat in 1965 isverschenen, schrijftdr. Van Gelder dat de Kamper ste
delijkemuntslag omstreeks 1420 een aanvang heeft genomen".
Hij baseert dit op de resultaten vanmuntvondstenonderzoek,zoals van de
beide hiervoor genoemde vondsten. Resultaten van archiefonderzoek
hebben tot op hedennoggeenbijdrageaan zijnstellingkunnenleveren. Er
staan echter in een van de oudste Kamper archiefstukken,te weten in een
register dat het Collectorium wordt genoemd, enkele opmerkelijke aan
tekeningen uit de eerste helft van de 15e eeuw die bij oppervlakkige
beschouwingde stellingvan dr. Van Gelder bevestigen.
De eerste aantekeningbetreft de eindafrekeningvan de met de stedelijke
financien belaste schepenen van het jaar 1425. Aan het slot van deze
rekeningwordt een overschot aan vreemde valuta omgerekendin een be
drag aan Kamper guldens en Kamper groten'", Het zal hier echter eerder
om plaatselijke rekeneenheden dan ommuntsoorten gaan, maar een vol
gendevermeldingindezelfdebron roeptmeer twijfelop,want danworden
naast Hollandse en Gentse schilden,Beierse guldens en blauwe guldens,
ook2Kamper guldensen 20 grotengenoemdalsmunten diedoor de sche
penen in een zwarte, beslagenkist zoudenwordengedeponeerd", De gro
ten die in deze aantekening worden genoemd, zouden eventueel in
Kampen geslagenzilverenmunten kunnen zijn,maar een zo vroege aan
muntingvan gouden guldens lijkt erg onwaarschijnlijk.Kampen had for
meel het recht om deze munten te slaan - het privilege van keizer
Wenceslaus hield geen beperkingenin - maar noch uit vondsten noch uit
archiefstukken is verder ook maar iets over een dergelijkemunt bekend.
Voor Reinier Bogerman, die secretaris van Kampen was in de periode
1496-1553, was de aantekeningwaarschijnlijkook een verrassing, want
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hij tekende er een wijzende vinger bij, met de vermelding "Camper
gulden".
In dezelfde bron worden Deventer postulaatsguldens en Zwolse guldens
genoemd (1426-1428).21 Eerstgenoemde munten zijn gouden guldens van
laag gehalte welke geslagen zijn tijdens de regering van Rudolph van Diep
holt die voor hij tot bisschop werd gewijd postulaat werd genoemd. Zwolse
guldens moeten echter slechts als rekeneenheid worden beschouwd, hoe
wel ook hier weer enige twijfel op zijn plaats is, want naast enkele eindbe
dragen in Zwolse guldens worden in een korte opsomming naast 7'12
Beierse guldens ook 3 Zwolse guldens vermeld. Zwolle kreeg haar munt
recht echter pas in 1488; in theorie kan dus van een dergelijke vroege
muntslag in die I1sselstad geen sprake zijn geweest, terwijl ook van een
bisschoppelijk munthuis dat in de 14e of 15e eeuw in die stad werkzaam
zou zijn geweest, niets bekend is. Alles in aanmerking genomen, moeten
we toch tot de concIusie komen dat de genoemde Kamper en Zwolse gul
dens als rekeneenheden in genoemde plaatsen werden gehanteerd.
Pas met een vermelding uit 146122 zien we het eerste geschreven bewijs
van de stedelijke muntslag van Kampen. In dat jaar sloeg muntmeester
Johan Knijf duiten en halve plakken. Ret gehalte van deze munten is niet
bekend, maar omdat er respectievelijk 700 en 400 stuks uit een mark moe
sten worden geslagen, vinden we uitgaande van de toen gebruikelijke
Keulse mark (233,8 gram) voor de duiten een gewicht van 0,33 gram en
voor de halve plakken 0,58 gram.
In 1466 sloeg muntmeester Kerstken Gerbertsz kromstaarten (dubbele
groten) met een gehalte van 5 lood; hij moest uit iedere gewichtsmark
metaal 94 kromstaarten slaan". Omdat hier het gehalte is aangegeven in
loden en niet in penningen, zoals later in Kampen gebruikelijk was, komen
we bij de verdeling van de Keulse mark in 16 loden, tot een gehalte van
5/16 of 0.3125. Ret gemiddelde gewicht van deze munten zou opnieuw
uitgaande van een markgewicht van 233,8 gram, 2,49 gram moeten
bedragen.
Kerstken Gerbertsz, Johan Knijf of een van hun mogelijke voorgangers
hebben behalve kromstaarten, halve plakken en duiten, ook nog zeer
kleine munten geslagen die men in Overijssel brabantsen of braamsen
noemde. Dit blijkt uit een waarschuwing die de Raad van Kampen op 13
november 1468 gaf aan de pastoor en zijn kapelaans 24.Deze heren hadden
het gewaagd om arme mens en die dergelijke kleine munten in de offerscha
len gooiden, hun offer achtema te smijten. Ook was het voorgekomen dat
zij deze braamsen ter plaatse in twee stukken braken, hoewel hen bekend
was dat het door de stad geslagen geld was.
De volgende muntmeester die we aantreffen heette Hendrik 1ansz de
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goudsmid. Hij deed zijn ambtseed op 25 mei 147025• In zijn opdraeht staat
dat hij werd aangenomen om klein geld te munten, namelijk braamsen,
duiten, halve plakken (als de stad dat nodig yond) en plakken. De gehalten
zouden respeetievelijk een, anderhalf, twee en nogmaals twee loden be
dragen(O.0625, 0.0937, 0.125 en 0.125); eenzeerlaagzilvergehalte dus.
Uit een mark muntmetaal moest de muntmeester 1300 braamsen slaan,
zodat die muntjes sleehts 0, 18 gram wogen. Bij de duiten, halve plakken en
plakken stuitte ik op de moeilijkheid dat de gewiehten van deze munten
respectievelijk tussen 22 en 23, tussen 13 en 14 en precies 7 worpen per
ons zouden moeten beragen. Een ons als onderverdeling van de Keulse
mark is 29,23 gram, maar het begrip worp kende ik niet. Gelukkig bracht
een artikel van P.l. Soetens uitkomst". Hierin yond ik dat voor kleine
denominaties moet worden uitgegaan van worpen van 4 munten. Voor de
duiten komen we dan op een gemiddeld gewieht van 0,33 gram voor de
halve plakken op 0,55 gram en voor de plakken op 1 gram.

Munten worden geslagen onder verantwoordelijkheid van een door de
overheid aangestelde muntmeester. Dat was in het middeleeuwse Kam
pen niet anders. De Raad sloot met een tot het munten bekwaam geaeht en
betrouwbaar persoon een overeenkomst om munten te slaan van een door
de stad vastgesteld gewicht, gehalte en beeldenaar. De muntmeester stond
met lijf en goed borg voor het naleven van de overeenkomst. De door de
Raad aangestelde waardijns en assaymeesters, die zoals uit het voor
gaande blijkt, ook de eontrole hadden op de goudsmeden en tingieters,
moesten er op toezien dat de muntmeesters zieh aan de voorschriften
hielden.
De instantie die bepaalde wat er hier ter stede zou worden gemunt, was tot
1478 het stadsbestuur van Kampen, maar in genoemdjaar kwam hier
enige verandering in.
De laatste Bourgondische hertog, Karel de Stoute, was hetjaar daarvoor
(1477) gesneuveld bij de stad N aney. N a zijn dood waren onstabiele poli
tieke en eeonomisehe toestanden ontstaan die de munt deden verzwakken.
Hierdoor, maar ook door het in omloop zijn van door vele heren en steden
geslagen geld van dikwijls laag gehalte waarvan de handel last ondervond,
besloten de Overijsselse steden Deventer en Kampen en de stad Gronin
gen een muntovereenkomst aan te gaan. De stad Zwolle, die nog geen
muntrecht had, consenteerde in deze overeenkomst. Er zou een serie mun
ten worden geslagen waarvan de verschillende denominaties in elk van de
drie muntsteden van gelijk gewieht en gehalte zouden zijn, terwijl de beel
denaren sleehts zouden afwijken voor wat betreft de stadsnamen en
-wapens.
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Op 8 januari 1479 werd de overeenkomst door de steden getekend en
bezegeld", Op dezelfde dag ging Kampen een overeenkomst aan met de
goudsmid Lodewijk Jager, waarbij deze aannam dubbele schellingen,
enkele schellingen, halve schellingen, kwart schellingen, penningen en
halve penningen te slaan op voet van het door de steden bezegelde
verdrag ".
De overeenkomst tussen Kampen en Lodewijk Jager zou slechts eenjaar
duren. Uit de renversaalakte van goudsmid-muntmeester Jager en uit een
muntvaluatie die van kracht zou worden op 21 maart 1479 blijkt het
gewicht, het gehalte en de waarde van de nieuwe stedenmunten".
- Dubbele schelling, 83 per Keulse mark (2,81 gram), 6 penningen fijns

(0.500), 20 per rijnse gulden.
- Enkele schellingen, 169 per Keulse mark (1,38 gram), 6 penningen

fijns (0.500), 40 per rijnse gulden.
- Halve schellingen, 230 per Keulse mark (1 gram), 4 penningen fijns

(0.333), 80 per rijnse gulden.
- Kwart Schelling of oort, 400 per Keulse mark (0,58 gram), 3 pennin

gen fijns (0.250), 160 per rijnse gulden.
- Penning of 1/12 schelling, 720 per Keulse mark (0,32 gram), 1J,1 pen

ning fijns (0.125).
- Halve penning ofl/24 schelling, 1000 per Keulse mark (0,23 gram), 1

penning fijns (0.083).
De tussen haakjes geplaatste gewichten zijn gemiddelden; het was vroeger
wegens de gebrekkige munttechniek niet mogelijk de munten precies even
zwaar te maken; daarom werden de aantallen te munten stukken per
gewichtsmark opgegeven. Omdat zelfs hier niet altijd aan kon worden vol
daan, waren kleine verschillen in gewicht en in het gehalte toegestaan.
Deze toegestane verschillen, die men remedie noemde, werden in de aan
stellingsakte van de muntmeester precies omschreven. Ook het deel van
de winst uit de muntslag dat de muntheer, in dit geval de stad Kampen
moest hebben (de zogenaamde sleischat) werd aangegeven.
Ais Lodewijk zich niet aan de overeenkomst hield en munten sloeg'van
lager gewicht en gehalte dan was afgesproken mocht men hem zijn rechter
hand afhakken.
Eerder geslagen Kamper munten werden als voigt naar de nieuwe munt
gewaardeerd:
- Kamper kromstaarten op 1 schelling
- Kamper plakken op 2 penningen of 1/6 schelling
- Kamper halve plakken op 1 penning of 1/12 schelling
- Kamper duiten op een J,1 penning of 1/24 schelling
De vroeger ook geslagen Kamper braamsen waren mogeJijk vanwege hun
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geringe waarde buiten omloop gesteld.
Oorspronkelijk was een kromstaart een Vlaamse munt ter waarde van
twee groten, geslagen vanaf 1416, met als beeldenaar een leeuw met
gebogen staart waaraan deze munt zijn naam dankte. Kromstaarten
werden in een groot aantal gewesten en steden nageslagen en zelfs toen
gewicht en beeldenaar van deze munten in niets meer leken op de oor
spronkelijke Vlaamse munt, bleef men dubbele groten toch nog kromstaart
noemen. De Kamper kromstaarten kunnen daarom weI een beeldenaar
hebben gehad die ook geheel afweek van het Vlaamse voorbeeld.

Hoewel de overeenkomst met Lodewijk Jager slechts een jaar zou duren
voor wat betreft het slaan van de dubbele schellingen en zijn onderdelen,
blijkt uit verschillende bronnen dat hij nog jarenlang muntmeester is ge
bleven. Waarschijnlijk zijn de munten van 1480 en 1485, waarvan ge
bruikte stempels bewaard zijn gebleven, door hem geslagen, terwijl van de
muntslag van 1486 met zekerheid kan worden gezegd dat die onder zijn
verantwoordelijkheid heeft plaatsgehad. De uit de ordonnantie op de
goud- en zilversmeden reeds bekende waardijns en assaymeesters Lub
bert Petersz en Johan van den Vene leverden hem in de periode 28 april-20
september 1486 de volgende muntstempels over:
- Duiten, 1 onderstempel en 3 bovenstempels.
- Halve plakken, 1 onderstempel en 2 bovenstempels.
- Plakken, 4 onderstempels en 13 bovenstempels.
Indezelfdeperiode gafde muntmeester 3 bovenstempelsvoorplakken en
2bovenstempels voorduiten aan dewaardijns terug.Een vandeze laatste
stempels zou men terugzenden aan de stempelsnijder;mogelijkmoest dit
stempelworden veranderd. Waarschijnlijkwaren de teruggegevenmunt
stempelsdoor het veelvuldiggebruikzoversletendat er geenmuntenmeer
mee konden worden geslagen".
Eenmuntwerdgeslagenvan eenplaatjemetaal datop een ineenaambeeld
gestoken onderstempel werd gelegd. Bovenop dat plaatje hield de
muntgezeldan het bovenstempelwaarop hijvervolgenseen forseklapmet
een hamer gaf. Zo werd in een slag zowelde voor- als de keerzijdevan de
munt aangebracht. Door de hamerslagen kwamen aan het bovenstempel
na enigetijd forsebramenwelkewerden afgeslepenwaarna menhet stem
pelopnieuwgebruikte.Dit kondoorgaan tothet stempeldoorhet sJijpenzo
kleinwas gewordendat de muntgezel het niet langer kon hanteren. Der
geJijkevaak gebruikte stempels werden aan de waardijns teruggegeven.
Omdat de onderstempels bijna niet sleten, had men €irookminder nodig;
ditverklaart het groteverschil in aantallen onder- enbovenstempelsdiede
waardijns aan de muntmeesters overhandigden.
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De in 1486 genoemde stempelsnijder woonde waarschijnlijk niet in Kam
pen; er staat niet dat men het stempel aan hem gaf, maar men zou het hem
zenden. Mogelijk werkte hij voor meerdere steden, waardoor tevens is ver
klaard dat er in de stempelverzameling van Kampen een exemplaar aan
wezig is dat het Kamper wapen vertoont terwijl het omschrift op Deventer
slaat.
Een aantekening die niet is gedateerd maar tussen inschrijvingen van het
jaar 148831 staat, moet misschien ook nog in verb and worden gebracht met
de muntslag onder Lodewijk Jager. Het gaat om overdracht van de vol
gende muntstempels:
- Hele stuivers, 4 bovenstempels
- Halve stuivers, 1 onderstempel en 4 bovenstempels
- Oortjes (kwart stuivers), 1 onderstempel en 4 bovenstempels
- Plakken, 1 onderstempel en 6 bovenstempels
- Halve plakken, 1 onderstempel en 6 bovenstempels
- Duiten, 1 onderstempel en 6 bovenstempels
N aast deze aantekening, die geen namen bevat, schreef de toenmalige
stadssecretaris dat men er aan moest denken "den olden placken weder yn
to ropen". Dit kan betekenen dat men die oude plakken uit de roulatie
wilde nemen, maar het kan ook zijn dat men van de muntmeester de oude
plakkenstempels terug wilde vorderen.
Bovengenoemde overdracht van muntstempels heeft ongetwijfeld te
maken gehad met het nieuwe muntverdrag dat de Overijsselse steden
Deventer, Kampen en Zwolle (dat intussen ook het muntrecht had ver
worden) en de stad Groningen op 27 oktober 148832 sloten. De vier steden
vonden dat er te vee I "verloep ende dwalinge" was ontstaan in de waarde
van de koerserende munten, tot schade van de gemeenschap. Om nog gro
ter schade te voorkomen hadden zij daarom met raad en toe stemming van
hun landsheer (bisschop David van Bourgondie) besloten om gemeen
schappelijk munten te slaan.
Men zou een serie van zes munten slaan, waarvan de hoofddenominatie
Stichtse stuiver werd genoemd. Evenals in 1479 zouden gewicht en
gehalte gelijk zijn, terwijl de beeldenaar weer zou verschillen door de
stadswapens en -namen, Uit de bronnen blijkt het volgende over gewicht
en gehalte, die nu beide worden aangegeven in Troys in plaats van Keuls.
Een Troyse mark komt overeen met 246 gram, terwijl het gehalte in pen
ningen wordt uitgedrukt, De mark was verdeeld in 12 penningen van 24
greinen.
- Stichtse stuivers, 89 per Troyse mark (2,76 gram), gehalte 6 penningen

fijns (0.500), 20 per rijnse gulden.
- Halve Stichtse stuivers of'butkens, 120 per Troyse mark (2,05 gram),
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gehalte 4 penningen fijns (0.333), 40 per rijnse gulden.
- Kwart Stichtse stuivers of oortjes, 184 per Troyse mark (1,34 gram),

gehalte 3 penningen fijns (0.250).
- Plakken of 1/8 Stichtse stuivers, 248 per mark Troys (1 gram), gehalte

2 penningen fijns (0.167).
- Halve plakken of 1/16 Stichtse stuivers; 380 per Troyse mark (0,65

gram), gehalte 1Yz penning fijns (0.125).
- Duiten of 1/32 Stichtse stuivers, 540 per Troyse mark (0,45 gram),

gehalte 1 penning fijns (0.083).
Ook in deze overeenkomst werd bepaald wat de toelaatbare verschillen
mochten zijn(remedie) enwat de stedenvandemuntmeesters tot sleischat
moesten ontvangen. De sleischat behoefde de muntmeester slechts te
gevenvan de drie hoogste denominaties; het maken van de kleinste stuk
kenuit de serie leverdewaarschijnlijkvoordemuntmeester geenofzowei
nig winst op dat de steden van hun aandeel afzagen. Voor de stad
Groningen werden enkele uitzonderingen gemaakt. Deze stad mocht de
serie laten aansluiten op haar eerdere muntslag, zodat men daar in plaats
van stuivers en halve stuivers, Groninger jagers en Groninger vliegers
sloeg,die respectievelijk12en 24 stuksper rijnseguldenwaardwaren. De
onderdelen werden naar de vliegers geslagen (halve en kwart vliegers,
plakken en halve plakken).
Verder werd bepaald dat inwoners van de vier steden geen muntmetaal
aanmunthuizenbuiten het Sticht (bisdomUtrecht) mochten leveren.Bin
nen dejurisdictie van devier stedenwerden "heggemunten" alsongeldige
munten beschouwd. Met name de Leeuwarder, Bolswardse en Sneeker
hagemuntenwerdenuit de stedengeweerd33.Demuntmeesterswaren ver
plicht omop aanwijzingvan dewaardijns periodiek enkeleproducten van
hun muntatelier in een gesloten bus te deponeren. Deze stukkenwerden
later onderzocht op gehalte en gewicht.Als er aan demunten teveelman
keerde werd de muntmeester verantwoordelijke gesteld. In de overeen
komst van 1488 staat dat de steden elk een muntmeester moesten
aannemen om te munten "upten ketel". Een strafvoor muntmeesters die
zich niet aan hun overeenkomst hielden was het executeren door onder
dompeling in een ketel kokende vloeistof.
Op 19juli 1489 verordonneerde de Raad van Kampen dat de dagelijkse
behoeften voortaan moestenwordenbetaald met butkens, halve butkens,
plakkenen halve plakken, terwijlgrotere aankopen en handelswaar moest
worden gewaardeerd in rijnseguldens,heren ponden, halve heren ponden
en kwart heren ponderr". Omstreeks 1490 verdiende een arbeider
ongeveervijfbutkens of twee en een halve stuiverper dag.Voor een goud
gulden van twintig stuivers moest een arbeider dus acht dagen werken.
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Intussen had de stad een nieuwe muntmeester aangenomen. Lodewijk
Jager, de vorige muntmeester, was ontslagen wegens heling van gestolen
zilver en had de stad verlaten. De juiste datum van zijn ontslag is niet
bekend en daarom bestaat er ook geen zekerheid over de muntslag van
1488; het is niet onmogelijk dat deze nogplaatsvond onder verantwoorde
lijkheid van J ager".
De nieuwe muntmeester was Thomas Hermansz die evenals zijn voorgan
ger het beroep van goudsmid uitoefende. Van 2 maart tot 15 december
1489 kreeg hij de volgende muntstempels van de waardijns (een paar be
stond uit een onderstempel en twee bovenstempels):
- Stuivers, 2 paar nieuwe en 2 paar oude stempels.
- Halve .stuivers, 1 paar nieuwe stempels.
- Butkens (halve stuivers), 1 paar stempels plus twee extra boven-

stempels.
- Kwart stuivers, 2 paar stempels.
- Plakken, 2 paar stempels.
- Duiten, 1 paar stempels ".
Om twee redenen is het aannemelijk te veronderstellen dat alle in het rijtje
genoemde stempels van 1488 of van een vroeger jaar zijn. Ten eerste wor
den oude stuiverstempels genoemd, dus stempels waar al eerder munten
mee waren geslagen, terwijl ten tweede tot op heden geen munten met het
jaartal1489 werden aangetroffen.
Over de aktiviteiten van Thomas Hermansz als muntmeester is behalve
uit de overdracht van bovengenoemde muntstempels, totaal niets be
kend.
In de ledenregisters van de Sint-Cuneramemorie in Kampen werd in 1486
Sijbrant Petersz de muntmeester ingeschreven. Misschien was hij elders
muntmeester; het is ook mogelijk dat hij als bisschoppelijk muntmeester
voor het Oversticht werkzaam was. Ais dit laatste bevestigend kan worden
beantwoord, zien we in het Officiatorium van bisschop Frederik (1496-
1516) dat hij deze functie slechts tot 4 november 1497 kan hebben uit
geoefend; op die datum werd namelijk de bisschoppelijke keukenmeester
Johan van Papenvelt aangesteld tot muntmeester in Overijssel",
Sijbrant Petersz was in 1508 al overleden. Uit een getuigenis gedateerd 14
juli van dat jaar blijkt dat wijlen Sijbrant Petersz de muntmeester vroeger
in de stad Frankfurt is geweest en daar in een erfeniskwestie was
verwikkeld".

Uit bewaard gebleven munten en uit een gebruikt bovenstempel blijkt dat
er in 1511 inKampen werd gemunt; de naam van de voor deze muntslag
verantwoordelijke muntmeester kennen we helaas niet. Van der Chijs
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noemt een stuiver of dubbele groot met op de voorzijde een afbeelding van
de Kamper beschermheilige Sint-Nicolaas, en een munt die eveneens
gedateerd is 1511, maar die omdat hij een kleinere diameter heeft, als een
halve stuiver of groot moet worden beschouwd. Het zijn waarschijnlijk de
munten die in de muntvaluatie van 1 oktober 1525 "olde Camper Nico
lauzen ende die halven daervan" worden genoemd".

Een muntmeester waar we de naam weI weer van kennen, was Marten
Nijecarnmer. Hij kwam op 28 november 1524 met de stad Kampen
overeen om gouden en zilveren munten te slaarr". De in de roerige jaren
1527 -1528 elkaar opvolgende muntwaarderingen noemen nieuw-ge
munte Kamper guldens, Kamper snaphanen (schellingen), nieuwe Kam
per dubbele en enkele Claaskens, nieuwe Kamper dubbele stuivers met de
halven en vierendelen daarvan, die ongetwijfeld door hem zijn geslagen.
Vande munten die nog bekend zijn, dragen de dubbele Claaskens hetjaar
tal 1525, de snaphanen zijn zonderjaartal, terwijl van de kleinere munten
exemplaren uit de j aren 1524 en 1525 zijn teruggevonden.
Hoelang Nijecarnmer stedelijk muntmeester is geweest, blijkt niet uit de
bronnen. In mei 1529 werd hij tevens tot muntmeester van Overijssel
benoemd. In laatstgenoemde functie werd hij op 23 mei 1532 opgevolgd
door Frank van Papenvelt. Inde rechterlijke archievenvan Kampen tref
fenwemeesterMarten Nijecammer,muntmeester, nogindecember 1539
aan als gemachtigde in een civiele zaak. Formeel was hij misschien nog
stedelijkmuntmeester; in de praktijk zal hij echter de functie niet hebben
uitgeoefend, want als muntmeester van de hernieuwde Driesteden
muntunie was intussen Willem van Viersen benoemd.
De nieuweDriesteden-muntuniewas in 1534 tot stand gekomen.Behalve
goudguldensen dekleinedenominaties als koperenhele enhalve plakken,
besloten de steden ook om zilveren dubbele, enkele en halve gosselers te
slaan. De naam gosseler was omstreeks 1507 met name in Kampen in
zwang gekomen voor munten van een stuiver. De naam is afgeleid van
gelijkwaardigemunten van de stad Goslar.

Omdat in de middeleeuwenmunten werden geslagenvan goud en zilver,
was het dikwijlsgewoonte om tot muntmeester een goudsmid te benoe
men. In Kampen treffenweonder de eerste muntmeestersmensen aan die
als hoofdberoep het goudsmidsambacht beoefenden en het meestal tijde
lijke ambt van muntmeester als nevenberoep hadden. Gouden munten
hebben die eerste muntmeesters niet geslagen;zij sloegenmunten van zil
ver dat soms van een dergelijk laag gehalte was dat het de naam zilver
nauwelijks verdiende.
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In het volgende - systematische - gedeelte van dit artikel zijn de in de
Kamper archiefbronnengevondengegevensvermeldvan aIleindeze stad
gewoond en gewerkt hebbende goudsmeden en muntmeesters tot om
streeks 1600. Daarop aansluitendworden enkelemuntwaarderingenver
meld en worden een aantal oude muntstempels die Cost Jordens in 1857
heeftbeschrevenmaar niet aIleheeftafgebeeld,doormiddelvan foto's aan
numismatisch geinteresseerden getoond.
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SYSTEMATISCH GEDEELTE

Thomas, goudsmid.
Thomas "aurifabro" (goudsmid) huurde 22 juli 1330 van de gebroeders
Berend en Pelgrim Ludolfsz voor een periode van tien jaar een huis ge
legen bij hethuis van Herman Quant. Hij beloofde om iederjaarmetPasen
negen pond kleine penningen als huur te geven',

Johan, goudsmid.
Mr. Johan "die ghoeltsmiit" maakte op 5 december 1336 een testament
waarin hij bepaalde dat na zijn dood al zijn bezittingen zouden vererven op
zijn vrouw Alijt en haar kind",

Herman, goudsmid.
Op Sint -Laurensdag ( 10 augustus) 1371 maakten Herman "die goltsmit"
en zijn vrouw Geertruidt een testament waarin zij elkaar over en weer tot
erfgenaam benoemden '. In 1383 huurde Herman de goudsmid van de stad
het huis van de Halsbreker voor 16 oude schilden per jaar". De naam van
Herman de gholtsmyt komt voor op een lijst van schutten of gewapende
burgers" en op een lijst van hen die de sleutels van de stadspoorten beheer
den. Hij moest iedere avond zijn sleutel inleveren bij de Uyterwacht en
daarom we aannemen dat hij in het noordelijk of uiterste deel van de stad
woonde",

Gijsbert, goudsmid.
Ghisebert "den gholtsmyt" had omstreeks 1378 een vordering op de stad
ten bedrage van 11 keizersschilden en 20 plakken. Johan van den Thoeme
(de wisselaar) zou deze vordering voor de stad afdoen".

Alfer, goudsmid.
Was lid van de Gezworen Gemeente en bekleedde uit dien hoofde in de
jaren 1377-1397 enkele keren het ambt van broodweger. Verder was hij
lid van de gewapende schutterij en was hij sleutelbewaardervan een van de
stadspoorten. Ook hij moest voor de nacht inviel zijn sleutel in de Uyter
wacht brengen".

Wijnken, goudsmid.
Wijneken "goltsmit", van wie niet met zekerheid kan worden gezegd dat
hij in Kampen woonde, kocht op 3 januari 1414 van Otto van Asperen,
ridder, een stuk land van acht morgen groot, gelegen in Mastenbroek. In
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1416 verkocht Wijneken vier morgen land in Mastenbroek aan Rutgher
Hermanssoen".

Johan Knijf, muntmeester.
Johan Knijf en Hilgunt zijn vrouw verkochten op 28 februari 1439 een
huis in de Nieuwstraat, gelegen naast het huis van Griete Schonen
berch'",
In 1461 muntte hij uit 1mark muntmetaal400 halve plakken en uit 1mark
muntmetaal 700 duiten".

Jacob, goudsmid.
Schepenen van Kampen bepaalden op 15 februari 1453 .dat Jacob
"goltsmit" een bedrag van 100 goudguldens dat hij tegoed had van Hille
"cremester" (koopvrouw), na Hille's dood zou ontvangen uit haar na
latenschap'? .
Johannes van der Wede, priester, Herman Stuver en Peter Henricsoen als
executeurs testamentair, en Griete Bleke als weduwe van Jacob goltsmit,
droegen op 17 april 1477 een legaat van 10 heren ponden aanjaarlijkse
renten over aan de memoriemeesters van de Heilige-Kruismemorie en aan
die van de Onze-Lieve-Vrouwenmemorie!'.
Grete Bleke, Jacob goltsmit's weduwe, verkocht in 1480 haar huis in de
Broederstraat voor eenj aargeld van 19 heren ponden aan Peter van Dort.
In 1489loste Van Dort ditjaargeld aan Grete a[14.Al in 1482 had Grete
Bleke voor 20 heren ponden per jaar de dagelijkse kost gekocht van de zus
ters in het Sint-Michielsklooster op Den Oort; haar zuster was als geeste
lijke in dit klooster opgenomen".

Kerstken Gerbertsz, goudsmid en muntmeester.
Uit een aantekening die omstreeks Pasen 1466 werd ingeschreven in een
stedelijk register blijkt dat Kerstken opdracht had gekregen om zoge
naamde kromstaarten te slaan".
Maurijs Elling en Hans Heeswijk, beiden burgers van Stendal, machtig
den in 1475 hun zaakwaarnemer Roelof Ottensz om van Kerstken de
goudsmid 84 koopmansguldens en 389 rijnse goudguldens te vorderen
voor verkocht zilver!'.
Een huis in de Broederstraat behoorde in 1475 toe aan Kerstken de
goudsmid. Dit huis stond eenjaar later tot onderpand voor een schuld van
97 goudguldens die Kerstken Gerbertssoen die goltsmit - hier zien we
voor het eerst zijn volledige naam - had aan de Onze-Lieve-Vrouwen
memorie. Dit geld was door Jacob Visch aan de memorie vermaakt; het is
mogelijk dat Kerstken erfgenaam of executeur testamentair van Jacob
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was".
Kerstken komt in enkele akten voor met Berent Morre, Berent's moeder
. was Femme, de dochter van de Kamper burgemeester Gerbert Evertsz
(bmr. ca. 1445-ca.1448). Het is mogelijk dat Kerstken een broer van
Femme is geweest'",
Tot 1489 treffen we Kerstken de goudsmid enkele tientallen keren aan in
verschillende akten: Hij was reder'", trad op als executeur testamentair
voor Bette de dochter van Hendrick Doetkensz van Sneeck (1480), voor
Swane Peters (1483) en voor Johan van Moerse (1484)21. Enkele keren
wordt Kerstken genoemd als borg, terwijl diverse personen worden
genoemd die hem geld schuldig waren.

Hendrik 1ansz, goudsmid en muntmeester.
Hij deed op 25 mei 1470 de eed als muntmeester. Hij zou voor de stad
brabantsen, duiten en plakken slaan.jerwijl de mogelijkheid dat hij ook
halve plakken mocht munten niet werd uitgesloterr",
Een Henrick de goudsmid wordt in een aantal akten uit de jaren 1475-
1481 genoemd". In een akte van 30 maart 1484 worden Frederick
Rijnvisch en Henrick van den Vene genoemd als voogden van wijlen Hen
ric goldsmit".
Uit een aantekening van 20 april 1487 blijkt dat de kinderen van wijlen
Henrick goltsmit (voor 5 heren ponden) en Mense Peije (voor 3 heren pon
den) gerechtigd waren aan eenjaarlijkse rente van 8 heren ponden waar
van de akte in 1449 was opgemaakt".

Johan Henricksz, goudsmid.
Deze man komt voor in verscheiden akten, opgemaakt tussen februari
1475 enjuni 149126. In 1478 werdenhij en zijn vrouw ingeschreveninhet
ledenregister van de Sint-Cuneramemorie.
Uit zijn testament, dat gemaakt werd op 21 augustus 1483, blijkt dat de
voomaam van zijn vrouw Vrede was. Aan haar liet hij al zijn roerend goed
na, terwijl zij ook zijn huis in de Oudestraat kreeg. Dit huis strekte zich uit
tot aan de Hofstraat en was gelegen tussen de huizen van de erfgenamen
van Willem van Ense aan de ene en Gosen van der Schere aan de andere
zijde", Aan zijn broer, die ook Johan Henricksz heette, maar die meestal
de toevoeging "de jonge" of" droochscheerder" kreeg en die gehuwd was
met een zekere Belije, keerde hij in december 1488 delen uit van de nala
tenschap van hun overleden broer Peter en van wijlen Lijsbeth, de dochter
van hun zuster Alijt".
Uit een akte uit 1491 blijkt dat Johan's vrouw Vrede een zuster had die
Wobbeken Scherincks heette".
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Johan de goudsmid en zijn broer de droochscheerder bezaten tienden in
Heerde en in Dalfsen, terwijl ze samen met Ruederic Gheye enkele erf
tinsen bezaten".
De erfgenamen van ene Johan Henricksz maakten in april 1495 een
overeenkomst over diens nagelaten bezittingen. Er waren een gehuwde
zoon Hendrick, een te Reval overleden zoon Willem, een schoonzoon
Hendrick van der Hoeve en twee dochters".
In dit laatste geval is het niet zeker dat het de goudsmid betreft; de naam
Johan Hendricksz was vanaf de middeleeuwen namelijk zeer alge
meen.

Lodewijk Jager, goudsmid en muntmeester.
De stedelijke registers van Kampen waarin schuldbekentenissen, huur
overeenkomsten, machtigingen, en dergelijke zaken werden genoteerd,
vangen aan met het jaar 1475. Ais oudere registers, waar in sommige
akten naar wordt verwezen, bewaard waren gebleven, hadden we waar
schijnlijk gezien dat Lodewijk Jager de goudsmid al voor genoemd jaar in
Kampen woonde en werkte.
Tussen 6 mei 1475 en 26 november 1491 treffen we zijn naam minstens
50 keer in de diverse registers aan.
Op laatstgenoemde datum was hij echter al overleden; zijn weduwe Fija,
die toen niet meer in Kampen woonde, stelde Jacob Kamerling tot haar
borg. Ze was in een rechtszaak verwikkeld met mr. Timan van Dashorst,
de latere schout van Kamperveen".
In 1476 was Lodewijk, evenals een jaar tevoren zijn collega-goudsmid
Kerstken, geld schuldig aan een burger van Stendal; mogelijk ook voor
geleverd zilver". Van Willem van Markel kocht hij in 1477 voor 18 goud
guldens 210 tonnen smidskoleri". Diverse keren tussen 1475 en 1486
moest hij een schuld laten registreren; meestal voor kleine bedragen, maar
ook weI voor 20 of 30 gulden en eenmaal zelfs voor 145 goudguldens, voor
die tijd forse bedragen";

Met zijn eerste vrouw, die Geertruid heette, zette hij op 29 augustus 1479
aan Nicolaas Nijber, die elders muntmeester was, tot onderpand voor een
lening, al het gereedschap en huisraad uit hun huis met goudkamer en uit
het huis daamaast gelegen, waarin hij "plach toe munten". Deze beide
huizen - waarvan het ene dus het oudst bekende Kamper munthuis was -
stonden in de Nieuwstraat en werden in het zuiden belend door het huis dat
het gezamenlijke eigendom was van mr. Gosen van Hattem en Gosen van
Voerst. Het lijfgoed van Lodewijk, Geertruid en hun kinderen was vail de
onderpandstelling uitgesloten".
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Met Geertruid komt Lodewijk in de akten voor tot september 1480. Ze
wordt uitdrukkelijk zijn vrouw genoemd, maar het is niet uitgesloten dat ze

- in concubinaat leefden. Omstreeks 1483 getuigden diverse personen dat
Geertruid die bij Lodewijk muntmeester in huis was, in haar stervensuur
had verklaard dat na haar dood al haar bezit voor Lodewijk en zijn kinde
ren was. Haar kind in Vollenhove zou slechts een gering deel van dit bezit
krijgen, want het was minstens elf jaar lang door Lodewijk onder
houden".
Lodewijk Jager kocht op 9 mei 1484 met Fija zijn (tweede) vrouw een huis
in de Oudestraat op de hoek van de Biersteigersteeg". Geld om dit huis
direct te betalen hadden zij blijkbaar niet, want aan de verkoper, Johan
Rinckhouwer, bekenden ze een schuld van 200 goudguldens".
Van Lodewijksmuntmeesteraktiviteiten is het volgende bekend.
Op 8januari 1479 sloot hijmet de stad Kampen een overeenkomsttot het
muntenvandubbele,hele,halve enk~art schellingenenhele enhalvepen
ningen op voet van het met de steden Deventer en Groningen gesloten
munttractaat". In dejaren tot 1486heefthijblijkensoverdracht vanmunt
stempels ook andere munten geslagen, terwijl de emissie van 1488 die
werdgeslagenvolgenseennieuweovereenkomstmet beide genoemdeste
denenhet intussentot demuntunietoegetredenZwolle,mogelijkookonder
verantwoordelijkheidvan Jager is uitgekomen".
Zeker is dit laatste echter niet. H.J. Moerman weet te melden dat de stad
Kampen in 1491 verklaarde dat Lodewijk Jager om een misdaad uit de
stad was geweken;hij zou zilver hebben aangekocht dat in Utrecht was
gestolen". Dat Lodewijkonenigheidmet Kampen had, blijktuit een losse
aantekeningwaarin staat dat men de dreigbriefdie Lodewijk anno 1491
aan de stad had geschreven, had opgeborgen in de burgemeesters
kamer".

Sijbrand Petersz, muntmeester.
Hij werdmet de titel "muntmeester" in 1486 ingeschreveninhet ledenre
gister van de Sint-Cuneramemorie in Kampen.
Van zijnmuntmeestersaktiviteiten is mij niets bekend; misschienwas hij
muntmeester in Deventer, zoals P.J. Soetens schrijft; hij kan naar mijn
meningookbisschoppelijkmuntmeester inOverijsselzijngeweest,terwijl
de mogelijkheiddat hijkorte tijdmuntmeester van Kampen was, nietmag
worden uitgesloten.
Merkwaardig is een getuigenisover hem van 14juli 1508:
Thoenis Kerckhoff verklaart dat hij nog weet dat Sijbrant Petersz de
muntmeester vanuit "Gostrou inFranckfort" kwamopde avondtoen zijn
broer op sterven lag.Hij heeftdaarna als erfgenaamzijnbroeders bezittin-
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gen genomen, maar naderhand heeft de Raad van Franckfort beslist dat
Sijbrant geen erfgenaam kon zijn omdat de vader en moeder nog leefden.
Toen Toenis Kerckhoff aan de Raad de volmachten van de vader en moe
der toonde, werden de overgebleven goederen aan hem toegewezen; hij
moest daarvan echter wel de schulden van Dirck (de overledene) betalen.
Dat wat Sijbrant schuldig was, behoefte hij niet te betalen omdat hij van
Sijbrants goederen niets had ontvangen.
Toenis verklaarde verder nog dat hij in het testament van wijlen Dirck had
zien staan dat deze bij zijn leven 50 gulden aan Sijbrand had geleend.
Het opschrift van de akte luidt: Van Dirck Kerckhoff".
Enige maanden later getuigden ook enkele anderen over wijlen de
muntmeester Sijbrant en diens verhouding tot Dirck Kerckhoff. De eerste
was Grete Leffers, welke verklaarde dat de muntmeester bij haar in huis
enige goederen had gedeponeerd, waarbij een kist was die door Dirck
Kerckhoff werd opgehaald, op het ogenblik dat Alart Brant op de goederen
beslag liet leggen.
Een andere getuige had gehoord dat Dirck Kerckhoff aan Truide van Olst
had beloofd om haar te voldoen van de schuld die Sijbrant de munter bij
haar had. In de aantekening zijn de woorden "de munter" in de plaats gezet
van het doorgehaalde woord "Wynter". Degene die de akte inschreef ver
stond waarschijnlijk Sijbrant Wynter, een naam die begin 16e eeuw ook in
Kampen voorkwam.
Uit een getuigenis van 3 november 1508, met het opschrift "Dirck
Kerckhoff contra Alart Brant" blijkt dat de hiervoor reeds genoemde kist,
die Dirck had opgehaald uit het huis van Grete Leffers, door de zuster van
"Sijuwert" muntmeester werd leeggehaald en geinventariseerd. Dit
gebeurde terwijl de muntmeester zelf in een aangrenzende kamer zat
opgesloten. De getuigen verklaarden nog dat Dirck Kerckhof aan de
inventarisatie niet had meegewerkt en dat hij ook niets van de goederen
had willen hebben".
Uit het bovenstaande blijkt dat Sijbrant Petersz de muntmeester een zus
ter had en broer die Dirck Kerckhofheette. Beide broers waren overleden
voor 14 juli 1508; hun ouders leefden toen nog. Toenis Kerckhof de man
die namens de ouders naar Franckfort werd gezonden, was mogelijk een
familielid van Sijbrant en Dirck.
Met Franckfort bedoelde men waarschijnlijk Frankfurt aan de Oder, ter
wijl Gostrou mogelijk de in Mecklenburg gelegen stad Giistrow was.

Pauwel Claesz, goudsmid.
Hij leende vanaf februari 1480 enkele keren geld, terwijl in de stedelijke
registers ook is aangetekend dat men hem iets schuldig was" In 1488 en in
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1492 trad hij samen met Seyno Rant op als voogd van Alijt Lodewichs".
Hij en zijn zwager Willem Jansz ontvingen in september 1495 elk 25
goudguldens van de executeur testamentair van wijlen Amt Kystkens".
In november 1501 bracht Pauwel Claesz de goltsmit zijnbesloten testa
ment bij de schepenen.".

Ludeken Goykensz, goudsmid.
Ludeken Goykensz kwam op 16 juni 1480 met Mette van Werden
overeen om voor haar drie zilveren schalen van elk 10 loden te maken.
Deze schalen moesten binnen drie weken worden afgeleverd.Mette gaf
hem alvast 28 loden zilver".
In stukkenuit 1481 treffenweenkelekerendenaam vanmeester Ludeken
of Luyken de goltsmit aan". Mr. Luyken de goudsmidverkocht in 1482
enig roerend goed aan Geert Loze", terwijl hij in hetzelfdejaar bij Johan
Vleisch uit Urk in het krijt stond voor 27 en 1/8 loden zilver".

Gosen Russche, goudsmid.
Gosen Russche de goltsmit,die een broer was vanwijlenheer Albert Vis
ken, kanunnikte Utrecht, machtigdeop 12oktober 1481mr.Marten Wil
lemsz, priester, en Johan Jacobsz om het erfdeelvan zijnoverledenbroer
in te vordereri".
Een Goesen Ruyssche, die in 1413keumoot ofbijzitter vande schoutvan
Kamperveen was, kan zijn grootvader zijn geweest".

Dirk Valkenaar, goudsmid.
In het testament van Gosen vanVoirst, gemaaktop 8 februari 1480,wor
den Derick Valkener de goltsmit en zijn broer Johan Hermansz bedacht
met ieder 50 herenponden. Hun verdere aanspraken op de erfenis zijn
hiermee teniet gedaan".
Johan Hermansz, diemogelijkdezelfdewas alsdemetGrete vanBenthem
gehuwdeJohan Valkenar, ontvingde bovengenoemde50 herenponden in
1482 van de erfgenamenvan wijlenGosen van Voirst".
Een meester Dirk goltsmit komt voor in 148258; hier kan echter ook de
goudsmidDirk van Harstenhorst zijn bedoeld.

Herman, goudsmid.
Hij keerde op 14 februari 1482 aanJacob Wolf en diens natuurlijkezoon
Johan een bedrag van 40 guldenuit dat afkomstigwasvan Johan's overle
den moeder". Misschien was de goudsmid met deze vrouw gehuwd
geweest.
In 1489 had Herman de goudsmidindeBroederstraat een geschilmet zijn
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achterbuurvrouw Fije Schonenberch. Deze vrouw wilde het zicht vanuit
Herman's ramen op haar erf op de een of andere manier beperken, maar de
Raad van Kampen belette haar dit.
De Raad liet Herman echter wei aanzeggen dat hij voortaan geen rommel
meer uit deze vensters mocht gooien'",
Ook uit een akte van 15 december 1492 blijkt dat Herman de goudsmid in
de Broederstraat woonde'".
Dat deze goudsmid het op zedelijk gebied niet al te nauw nam blijkt uit een
waarschuwing die de Raad hem in 1500 gaf om de omgang met Gerborch
"die deeme" te staken en zich bij zijn eigen vrouw te houden'",
In het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk staat bij 12 oktober (zonder
jaartal) "Lizebeth Sanders de husvrou van Herman goltsmit".

Herman Stuver, goudsmid.
Dat Herman Stuver mogelijk goud- of zilversmid was blijkt enkel uit een
akte van 30 maart 1484 waarin Seyne Igermansz hem 4310den zilver geeft
om te gebruiken voor het vervaardigen van een kelk'". Deze Seyne Iger
mansz gaf de opdracht waarschijnlijk in zijn kwaliteit als kerkmeester van
een der gasthuizen of van de Broederkerk, welke functie hij vervulde in de
jaren 1479-1488.
Herman Stuver was in 1477 een van de executeurs van het testament van
wijlen Jacob de goudsmid'",
Herman moet zijn overleden tussen 30 maart en 1 juli 1484; op
eerstgenoemde datum kreeg hij de opdracht tot het maken van boven
genoemde kelk, terwijl op laatstgenoemde datum enkele waterrenten die
hadden toebehoord aan wijlen Herman Stuver door Bartolt van Tongeren
en zijn vrouw Niese worden verkochr".
In december 1482 werden Herman Stuver en Hendrik van den Vene
genoemd als verpachters van viswater bij Keulvoet, terwijl Herman nog in
maart 1482 een getuigenis over viswaterrechten van Keulvoet gaf".
Herman Stuver was een tijdgenoot van de eerder genoemde Herman de
goudsmid; het is daarom moeilijk beiden in de akten te onderscheiden.

Dirk van Harstenhorst, goudsmid.
De gebroeders Dirk, Geert en Jacob van Harstenhorst, zonen van Dirk de
goudsmid, ontvingen op 11 april 1482 het bedrag van 25 herenponden die
hun neef wijlen Gosen van Voirst hen als een legaat in zijn testament
had toegezegd'".
Een Kamper secretaris memoreerde in 1483 op een kladje dat hij nog een
briefmoest schrijven aan Dirck van Harstenhorst".
Het is mogelijk dat Dirck toen niet in Kampen woonde, terwijl het ook
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denkbaar is dat het hier een andere Dirck van Harstenhorst betreft.
Mette, de weduwe van Dirck van Harstenhorst de goudsmid, ontving in
mei 1490 van de executeurs van het testament van wijlen Gosen van
Voirst een som van zes herenponden'",
Merkwaardig is dat zowel Dirk Valkenaar de goudsmid als Dirk van Har
stenhorst de goudsmid door Gosen van Voirst met een legaat werden
bedacht. Waarschijnlijk hebben we hier te doen met een goudsmeden
familie.

Thomas Hermansz, goudsmid en muntmeester.
Thomas Hermansz de goudsmid wordt genoemd in stukken uit de jaren
1486-1488. Het zijn meest korte aantekeningen betreffende leningen van
kleine geldsbedragen?".
Deze Thomas zal waarschijnlijk dezelfde zijn geweest als de muntrneester
Thomaes die op 2 maart, 25 augustus, 2 oktober en 15 december 1489 van
de assaymeesters een aantal muntstempels ontving 71. Hij was de opvolger
van Lodewijk Jager als muntrneester van Kampen.

Nicolaas Nijber, muntmeester.
Op 29 augustus 1479 stelden de Kamper muntrneester Lodewijk Jager en
zijn vrouw Geertruid al hun roerende goederen tot onderpand aan
Claas Nijber'".
Een "meister Nyclaes muntrneister" wordt genoemd in een aantekening
van 18 februari 148373•
Claas Nijber en Nyclaes muntrneister zijn waarschijnlijk identiek. Cost
Jordens meldt dat de stad Deventer in 1487 een bode zond naar de elders
verblijvende muntrneester Claas Nijber om te komen en te beraadslagen
over het muntwerk. Vander Chijs schrijft dat hij muntrneester van Zutphen
en van de hertog van Gelre is geweest".

Frank van Papenvelt, muntmeester.
Arent Francksz van Papenvelt en zijn zoon Franck werden14 april 1"503
door de bisschop gemachtigd om op de munten van Wijk en van Hasselt
kwart stuivers en duiten te slaan". Vader Arent was al in 1499 als opvol
ger van Johan van Papenvelt tot muntrneester in Overijssel aangesteld.
Nog in 1509 komt hij als muntrneester in de bronnen voor 76.

Op 28 juli 1513 doet zoon Franck rekening en verantwoording van de slei
schat over de periode 16 december 1505 - 28 juli 1513. De vader, die in
1509 een andere functie had gekregen, wordt bij deze rekening niet betrok
ken 77. In november 1514 mocht Franck van Papenvelt in het munthuis te
Hasselt kwart stuivers, plakken en halve plakken slaan 78. Volgens Soetens
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was hij naderhand muntmeester in Leeuwarden", maar in 1531 was hij
terug in Overijssel. Op 24 maart van datjaar werd hij als opvolger van
Marten Nijecammer aangesteld in naam van keizer Karel V tot munt
meester van Overijssel op de munt in Kampen: Hij muntte daar van 29 mei
1532 tot 7 september 15358°.
Franck van Papenvelt was gehuwd met het Kamper meisje Margaretha
van Diepholt, de dochter van Hendrick van Diepholt de oude en van Alijt
NN. Zij kregen eenzoon, die ook Fracnkheette en een dochter Hendrica
welke trouwde met Hendrick Kuinreturf de bastaard. Een zoon van Hen
drick Kuinreturf en Hendrica van Papenvelt, Frans genaamd, was in 1617
muntgezel aan de munt van Brabant".

Cornelis, goudsmid,
Zijn naam wordt slechts genoemd in een getuigenis uit hetjaar 150682•

Kerstken, goudsmid.
Was gehuwd met Henrica die als zijn weduw wordt genoemd in een aan
tekening uit 1509. Hun dochter Clara wordt in 1508 genoemd als vrouw
van de Amsterdarnmer Jacob Mathijsz; zij verkopen dan een huis in de
Nieuwstraat in Kampen aan Sijmon Bouwensz van Wieringen'". Hen
drica de weduwe van Kerstken goudsmid wordt nog genoemd in 1510 en
in 1514. In laatstgenoemd jaar verkoopt zij aan haar bovengenoemde
dochter en schoonzoon haar huis in de Nieuwstraat dat zich tot de Hof
straat uitstrekt'". Het is mogelijk dat deze Kerstken goudsmid dezelfde is
als de eerder genoemde Kerstken Gerbertsz.

Kerstken Woltersz, goudsmid.
Hij kocht in 1507 met zijn eerste vrouw, die Griete heette, van de familie
Paal een huis in de Venestraat,Met deze vrouw komt Kerstken ook voor in
een akte uit 151585, terwijl het huis van Kerstken de goudsmid in de
Venestraatnoggenoemd wordtindejaren 1513, 1515 en 151686• In 1507
werden Kerstken de goudsmid en zijn vrouw ingeschreven in het ledenre
gister van de Sint-Cuneramemorie, In de schuldbekentenissen treffen we
Kerstken aan in dejaren 1520 en 152287• In 1536 is hij borgvoor iemand
die gevangen zit op de Wiltvanck'". De laatste keer dat hij in de bronnen
wordt genoemd is op 13 december 1538, wanneer hij en zijn tweede vrouw
Willemtje, Alijt Baertscheers, de moeder van zijn overleden eerste vrouw,
bij zich in huis nemen. In de overeenkomst wordt een zoon Jorgen uit het
eerste huwelijk genoemd die later onder meer zijn vaders hamas zal
erven'",
Een Kerstken Woltersz die in 1514 met zijn vrouw Wolbrecht een huis
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koopt van Griete Waters de weduwe van Herman de goudsmid, moet niet
met Kerstken Woltersz de goudsmid worden verward.",

Hendrick Kerstkensz, goudsmid.
In 1507 werd een jaarlijks rente gaande uit het huis van Hendrick de
goudsmidin de Oudestraat, verkocht door Geert Ringenburchaan Johan
Kromme. Deze rente was in 1471 gevestigddoor de toenmalige kopers
Berent Willemsz en zijn vrouwGriet".
Stijne Andriesdr. verkocht op 23 mei 1515 aan de armenmeesters een
jaarlijks rente van 2 herenponden, gaande uit het huis van deweduwevan
Hendrick Kerstkensz de goudsmid in de Nieuwstraat". Het is mogelijk
dat debezitter vanhet huis indeOudestraat identiekwas aan deoverleden
eigenaar van het huis in de Nieuwstraat. Bovengenoemde Hendrick
Kerstkensz, diemogelijkeen zoonwas van de eerder genoemdeKerstken
Gerbertsz, mag niet worden verward met de volgende Hendrick de
goudsmid.

Hendrick, goudsmid.
Hendrick de goudsmidkreegop 14februari 1509vandekerkmeestersvan
het Sint-Katharinagasthuis opdracht om een ciborie en enkele ampullen
voordeheiligeolietemaken.Voorde ciboriegavenzijhemalvast6910den
en voor de ampullen 11~ loden zilver. Van dezelfde kerkmeesters kreeg
hij in 1510 opdracht tot het maken van een monstrans, in 1511 en 1512
weerenkele ampullen,in 1516eenciborie, gordelsen ringen(waarvoorhij
80 loden zilver kreeg) en in 1517 diverse zilverwerken. Een monstrans
van 84 loden en een stel ampullen van in totaal 23~ loden, zijn waar
schijnlijkook door hem vervaardigd".
Uit een aantekening uit 1508 blijkt dat een Hendrick de goudsmid toen
Gherit van der Marek als knecht had?'.

Andries, goudsmid.
De enige vermeldingenvan deze goudsmid zijn van 1508 en 1510. Blij
kens de eerste van deze weinigzeggendevermeldingenwoonde hij "inde
Clocke", waarmee het deel van de Oudestraat nabij het raadhuis werd
bedoeld". Hij was misschien de vader van de later te noemen Geert
Andriesz.

Jacob Geertsz of Jacob Neefken, goudsmid.
Een Jacob de goudsmid, die in de Broederstraat woonde, was op 21
augustus 1488 borg voor Sijwert Hendricksz uit Groningen". Jacob
Geertsz de goudsmidwordt in1508genoemd als belender van een huis in
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de Broederstraat'".
Jacob N eefken de goudsmid, wiens naam ook wordt geschreven als N eeff
of Neve, komt al of niet met zijn vrouw Barbara van 1512 tot 1548 in
diverse transportakten voor. Soms vertegenwoordigen zij de Schilders
vergadering waarvan zij de collatoren zijn". Ook in getuigenissen van
1512 en 1522 wordt de naam van Jacob Neefken aangetroffen". Het is
niet zeker of de in 1488 en 1508 genoemden dezelfden zijn geweest als de
latere Jacob N eefken.
De priester Dirck N eefken, die een zoon was van Jacob en Barbara, gaf als
collator van de Schildersvergadering, die later Dirck Neefkensvergade
ring werd genoemd, veel van zijn bezittingen ten behoeve van de in zijn ver
gadering wonende armen'?",

Hendrick van Trier, goudsmid.
Hendrick van Trier de goudsmidenWendele zijnvrouwbezaten in 1507
eenhuis indeOudestraat opofnabijdehoekvan deGeerstraat'?'. In 1517
woonde Hendrick nog in dit huis; mogelijkmet zijn tweede vrouw, Stijne
genaamd, met welke hij vanaf 1520 in de bronnen wordt aangetroffen.
Deze tweedevrouwbezat eenhuis "opten Schupstoell" inZutphen, naast
het huis van mr. Johan van Luchteren 102. Hendrick's vader leefde nog in
1508 zoals toen Willem Morre getuigde.Willem had gehoord dat Hen
drick onenigheidmet zijn vader had 103.

In 1510 wasHendrick van Trier een van de huwelijksgetuigenvoorArent
Hermans~ Kerckhof die trouwde met Bele Jansdochter'?' Uit een getui
genisuit 1511 blijktdat hijook huwelijksgetuigeis geweest toen Herman
Dircksz Kerckhof trouwdemet de dochter van Jande koperslager!". De
erfgenamenvan mr. Hendrick van Trier worden in een akte van 29 maart
1542 genoemd als eigenaren van een huis in de Oudestraat':".
Het is heel goed mogelijk, gezien de overeenkomst in familienaam en
beroep, dat de latere Anthonis van Trier een zoon was van Hendrick.

Evert, goudsmid.
Was volgenseengetuigenisuit 1509een stiefzoonvanArent Petersz, met
welkehijhad gevochten.Voordezewandaad legdede raad hem eenboete
opvan 12~ goudgulden107. In 1510 legdeEvert degoudsmideengetuigen
verklaring af over een buitenechtelijk kind van Coert van II ssel
muiden".

Geert Andriesz, goudsmid.
Uit eenbekentenis,gedaanop Sint-Severijnsdag1514,blijktdat de toen in
Engeland wonendegoudsmidGeert Andriesz door de executeurs van het
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testament van zijn tante Griete Henrix, te weten mr. Hendrick Buest,
priester, en Hendrick Kroeser en diens vrouw Katharina, is voldaan 109.Op
23 oktober 1514 verklaarde Andries Berendsz metselaar dat zijn in
Engeland wonendeneefGeert Andriesz hem eenbezegelderentebrieften
laste van de stad Kampen had geschonken.Hij mocht iederjaar de rente
heffen; na zijn dood verviel de rente aan zijn zuster Mette':".
In 1540 verklaarde Geert Andriesz de goudsmid dat zijn neef mr.
Hendrick Buest, die enige zaken voor hem waamam, hem rekening en
verantwoordinghad gedaanoverdejaren 1535-1540. Hij leverdenu enige
documenten over, waarbij een testamentscodicil van wijlen zijn neef
Fredrick Jansz, geschreven in Engeland!!'.
Margaretha, de weduwe van Geert Andriesz de goudsmid, met de
goudsmidAnthonis van Trier als haar momber(voogd),legde in 1544 een
verklaring af over het bezit van een aantal rentebrieven112•
Het is niet duidelijkof Geert zijn ambacht altijd in Engeland heeft uitge
oefend of dat hij misschien vanaf omstreeks 1540 in Kampen woonde
en werkte.

Marten Nijecammer, muntmeester.
Mr. Marten Nijecarnmerslootop 28 november 1524metde stadKampen
een overeenkomst betreffende de aanmunting van gouden en zilveren
munten!". In de ledenregisters van de Schepenmemorie werd hij inge
schrevenin 1525.Hijwerd inmei 1529 innaamvankeizerKarelVaange
steld als muntmeester van Overijssel. In laatstgenoemde functiewerd hij
op 24 maart 1531 opgevolgddoor Franck van Papenvelt-". Het is niet
bekend wanneer zijn taak als stedelijk muntmeester van Kampen werd
beendigd,
Marten Nijecarnmer was gehuwdmet een dochter van de Kamper bur
gemeesterAnthonis van der Grave enAgatha Hermansdochter. In 1539
trad hij op als gemachtigdevan zijn schoonmoeder Agatha in het proces
dat deze voerde tegen burgemeester Geert Borchartsz-". In bronnen uit
dat jaar wordt hij nog muntmeester genoemd.
Hij moet voor 7 december 1557 zijnoverleden, want op die datum kocht
zijn schoonzuster, joffer Bathe van der Grave, een jaarlijks rente uit een
huis in de Oudestraat dat zich uitstrekte tot aan de Nieuwe Muur en dat
belend was door de huizen van mr. Anthonis van Trier en van wijlenmr.
Marten Nijecammer116•

Lenart, goudsmid.
Is slechts bekend uit een akte van 13 februari 1525 waarin hij een schuld
bekend aan Rembold de cremer!".
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Anthonis van Trier, goudsmid.
Anthonis van Trier en zijn vrouw Anna kochten op 21 augustus 1536 van
Hans Schinckel een huis in de Oudestraat dat "die Steeme" werd
genoemd!".
Uit de stedelijke rekeningen van 1551 blijkt dat meester Anthonis van
Trier de schepen- ofherinneringsbekervan wijlen burgemeester lohan van
Urck had vervaardigd. Deze vergulde zilveren beker woog 49Yz loden en
wasverguldmetgouddat afkomstigwasvan enkeleversmoltenmunten119.

Deze beker schonkdeRaad van Kampen omstreeks 1572 aan een ambte
naar te Brussel in de hoop dat deze man iets voor de stad kon doen. Uit de
stedelijkerekeningenvan 1573 blijktdat de goudsmidJohan Theusz een
copie van de Johan van Urck-beker heeft gemaakt':".
De in 1560 overleden Anthonis was lid van de Gezworen Gemeente
(1553-1559) en burgemeester van Kampen (1559-1560). Zijn weduwe
wordt nog genoemd als bezitster van een huis in de Oudestraat op 7
december 1579121•
Het ismogelijkdat Anthonis een zoonwas van de eerder genoemdeHen
drick van Trier de goudsmid.

Alexander, goudsmid.
Alijt, deweduwevanAlexander de goudsmid,wordt genoemdin een aan
tekening van 14 november 1541122.

Arent, goudsmid.
Was volgens zijn eigen getuigenis geboren omstreeks 1478123.In 1541
waren RolofWillemsz en Arent goudsmidvoogdenover de minderjarige
kinderen van Johan Brouwer. Op 19 mei 1559 trad iemand anders in
Arent's plaats op als voogd; hij zal waarschijnlijk voor die datum zijn
overleden".

Peter Goijkensz, goudsmid.
Peter Goijkensz de goudsmid,zijnvrouwNelle Pottenbackers en1acoba
deweduwevan Ghijse vanBlokzijlworden 12 februari 1544genoemdals
oom en tantes van de na-kinderen (uit een tweede huwelijk) van
Zwarte Michiel125•
Peter de goudsmidwerd (zonder echtgenote) in 1560 ingeschrevenin het
ledenregister van de Sint-Cuneramemorie. Peter en Nelle hadden waar
schijnlijkgeen kinderen; op 18 februari 1564 verkochten de erfgenamen
van laatstgenoemde aan de intussen met een zekere Magdalena her
trouwde Peter de helft van een huis in de Oudestraat "onder de c1ocke".
De ander helft was reeds het eigendomvan de kopers126.Mr. Peter Goij-
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·kensz de goudsmid en zijn (derde) echtgenote Anna kochten in 1570 de
helft van een huis in de Broederstraat dat, gezien de in de transportakte
genoemde belendi:ngen, waarschijnlijk met de achterzijde grensde aan hun
huis in de Oudestraat. Ook van dit huis bezaten kopers reeds de andere
helft'". Dit bezit breidden Peter en Anna in 1571 nog uit door samen met
Wamer van Stenvorden en diens vrouw twee huizen met achterliggende
stal te kopen die zich uitstrekten van de Oudestraat tot aan het Minder
broederskerkhof (nu de Botermarkt)!". Ais belender van het huis "de
Backoven" in de Oudestraat treffen we Peter de goudsmid aan in een akte
van 1575129.Volgens zijn eigen getuigenis uit 1571 is Peter, die van 1570
tot 1579 lid was van de Kleine Gemeente, omstreeks 1521 geboren!".
In diverse bronnen uit de jaren 1572-1583 wordt Peter Goijkensz de
goudsmid nog genoemd. Met zijn vrouw Anna komt hij voor tot
15821J1•
Hij kan een zoon zijn geweest van de hier volgende Goijken de
goudsmid.

Goijken, goudsmid.
Woonde in 1545 indeBroederstraat in een huis dat belendwerddoor rnr.
Jacob barbier aan de ene enFrans Backer aan de andere zijde.De achter
buurman was Peter van Nuys132.
Op 9 oktober 1545 overhandigde Goijken de goudsmid zeven en een
kwart loden zilver aan mr. Godschalck ten Indyck welke dit zilver met
rechte had verworvenvan 100st van Burmania'!'.
Hoewel Goijken de goudsmid's eerste vermeldingin de Kamper bronnen
later valt dan die van Peter Goijkensz, is het toch mogelijk dat eerst
genoemde de vader was van laatstgenoemde.

Johan ter Helle, goudsmid.
Hendrick vanHeerde en Johan ter Helle degoudsmid(gehuwdmetNelle)
worden 8 mei 1545 genoemd als voogden over de minderjarigekinderen
van wijlen Johan ter Helle en diens vrouw Heyle!".
Volgenszijn eigengetuigenisuit 1562 ismr. Johan ter Helle geborenom
streeks 1509.
Thoenis ter Hell, die een zoon was van het bovengenoemde echtpaar
Johan en Heyle, heeft het goudsmidsvakgeleerd van Johan ter Helle!",
Laatstgenoemde enzijnvrouwNelle kochten in 1552eenhuis indeGroe
nestraat, terwijl zij in 1571 en 1572 worden genoemd als belenders van
panden in respectievelijkde Oudestraat en de Nieuwstraat-".
Op 27mei 1586werdhethuis vanwijlenmr. Johan ter Helle indeNieuw
straat verkocht!".
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Johan ter Helle was van 1564tot 1573 lid vande Kleine Gemeente. Inhet
laatste jaar werd hij, mogelijk wegens Staatsgezindheid, afgezet.

Thoenis ter Helle, goudsmid.
Was een zoon van Johan ter Hell, die al voor 8 augustus 1545 was overle
den, en van Heyle NN. Hij heeft volgens een getuigenis van 22 augustus
1562 in Kampen gewoond en heeft daar het goudsmidsvak geleerd van mr.
Johan ter Helle, die ongetwijfels een familielid van hem was!".

Thewes Goijer, goudsmid.
Volgens getuigenis van 27 mei 1562 had mr. Thewes Goijer een zilveren
kruis dat de Sint-Johansheren droegen en dat gevonden was op een stuk
bouwland achter Nunspeet, vermaakt tot een ketting en een schede!".
De goudsmid Johan Theusz of Thewesz kan zijn zoon zijn geweest.

Engbert Crijnsz, goudsmid.
Hij en zijn vrouw Willemtje Berentsdochter verkochten op 18 maart 1561
eenjaarlijkse rente uithun huis in de Geerstraat aan de priester mr. Willem
Ringelburch 140.

In een stuk uit 1568 wordt Engbert de goudsmid genoemd als een der
executeurs testamentair van wijlen mr. Willem Ringelburch, terwijl
Engbert enWillemtje in 1571 als mede-erfgenamenvanmr.Willemwor
den aangetroffen':".Als getuigeninverschillendecivielezaken treffenwe
Engbert de goudsmid aan in 1561, 1571 en 1573142•

Borchart Jansz Vos, goudsmid.
Volgenseen getuigenisvan 7januari 1561hadmr. Borchard de goudsmid
een goudenringonderzocht enontdektdat dezewas opgevuldmet lood143.
Voor de Vasten van 1570 kocht Borchard in de taveerne "Den Witte
Aemt" van een zekere Johan ten Thoome voor 16 pondem vlaams
payment 6 goudenringen144. Inmaart 1573liet burgemeesterRoelofBuy
ter gerechtelijk beslag leggenop Borchard goudsmids huis in de Oude
straat nabij de Bovenkerk':". Dit was niet het enige huis dat Borchard
bezat, want uit de akten blijkt dat hij ook een huis had in de Nieuwstraat
naast het huis van Peter Warnarszl46•
In 1573had hijeen knechtdieCrijnheette, terwijltoenDirckmessemaker
zijn buurman was!".
Toen Borchard in 1582 ruzie maakte en een niet nader genoemdpersoon
had uitgescholden en beledigd, getuigdendiverse personen dat hij krank
zinnigwas en niet kon worden aangesproken voor zijn daden148.

Het laatste wat we over hem in de bronnen aantreffen is een akte van 28
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januari 1584 waarin de gemachtigde van hem en zijn vrouw Antonia het
huis in de Nieuwstraat gelegen naast het huis van Dirck messemaker ver
koopt aan Egbert Jansz slotemaker. De volmacht was door Antonia
ondertekend te Koningsstein op 19 maart 1577149•

Johan Theusz, goudsmid.
Mr. Johan Theusz en zijn vrouw Ode van Bommelen verkochten op 29
december 1562 het huisAchter de Nieuwe Muur dat Ode had geerfdvan
Johan van Bommelen (haar vader")!", Hetzelfde echtpaar verkocht in
1566 een huis in de Oudestraat gelegen aan Agatha de weduwe van
Herman Wijchersz. Deze Agatha was een zuster van mr. Johan+".
In 1571 verklaarde mr. Johan Theusz dat Comelis Hendricksz van hem
het goudsmidsambacht had geleerd!".
Uit de stedelijkerekeningvanI5 73blijktdat mr. Johan Theusz een copie
had gemaakt van de Johan van Urck-beker, waarvan het origineel was
weggeven(zie onder Anthonis van Trier).
Van 1553tot 1555washij lidvandeKleineGemeente, van 1555tot 1575
van de Grote Gemeente, terwijlhij van 1575 tot 1577 burgemeester van
Kampen was. Ais memoriemeester van de Heilige-Kruismemorietreffen
we hem voor het laatst aan in 1585; tevoren was hij nogkerk-, armen- en
weesmeester geweest.
De te Haeften en te Bommel wonende erfgenamen van wijlen Ode van
Bommelen, de vrouwvan wijlenmr. Johan Theusz, verklaarden in 1606
dat Jennigje Bouwinckshen een jaarlijkse rente had afgelost!".

Cornelis Hendriksz, goudsmid.
Geboren inKampen als zoonvanHendrick Iansz enIannekeNN, diebei
den al in of voor 1571 waren overleden. Volgens een getuigenisvan 27
april 1571 ginghij elderswerkenna zijn leerjaren als goudsmidte hebben
uitgediend bij mr. Johan Theusz-",

Jelis Evertsz Valkenaar, goudsmid.
Injuni 1571 getuigdendeKamper burgersValentijnMunter (oud 60jaar)
en Hans Worst (oud circa 60 jaar) dat zij Jelis Evertsz de goudsmidvan
jongs af hadden gekend.Hij was een zoon van Evert Valckenaar (overle
den) en Wemme.
Deze Ieliswas naar eldersvertrokkenomvoorvrouwenkinderenbeter de
kost te kunnen verdienen!".
Mr. Jelis Evertsz goudsmid getuigde 23 april 1572 dat Gerrit ter
Barchorst van hem het goudsmidsvak had geleerd. Uit deze getuigenis
blijkt dat Jelis omstreeks 1540 moet zijn geboren!", Een mr. Jelis de
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goudsmid was in 1574 eigenaar van een huis in de Oudestraat, terwijl een
mr. J elis goudsmid ook nog wordt genoemd in een aantekening uit 1580157.
Het kan in beide laatste gevallen om de hierna volgende J elis J acobsz
Valckenaar gaan.

Jelis Jacobsz Valkenaar, goudsmid.
Enkele Kamper burgers getuigden op 24 april 1571 dat zij de goudsmid
Jelis Jacobsz kenden. Hij was een zoon van Jacob Jelisz en van Foijse
Roericks, die beiden nog in leven waren, en was naar elders vertrokken om
zijn handwerk beter te kunnen uitoefenen!"
Uit de genealogie Valckenier blijkt het volgende.
Gillis Valckenier, geboren omstreeks 1546/1547, goudsmid, essayeur
van de munt van Overijssel (1595), lid van de Gezworen Gemeente
(1580-1595, 1601-1612 en 1620-1625), burgerkapitein te Kampen,
kerkmeester van Sint-Brigitten (1583-1589), lid van de Hervormde
Gemeente (1580), overleden 1625.
Hij had in eerste huwelijk Janneken Gerrits en in tweede huwelijk
Anneken Goverts tot vrouw'?",
Naam en wapen van J elis J acobsz komen voor op een gildehoom van het
Sint-Lucasgilde (1585), bewaard in het Stedelijk Museum van Kam
pen.

Gerrit ter Barchorst, goudsmid.
Geboren in Kampen als zoon van burgemeester Herman ter Barchorst en
Dorothea. Volgens een getuigenis van 23 april 1572 had hij vijf jaar
geleerd en gewerkt bij de Kamper goudsmid Jelis Evertsz Valkenaar'?".

Gijsbert, goudsmid.
Mr. Gijsbert de goudsmid en zijn vrouw Barbara kochten op 10 februari
1578 van Johan van Sonsbeek eenjaarlijkse rente gaande uit een huis in de
Oudestraat'?'. Tien dagen later stelde mr. Gijsbert zich borg voor Van
Sonsbeek toen die in een rechtszaak was verwikkeld met de Kamper bur
geres Eefse ten Hove162• Een eerdere vermelding is van 28 juni 1575 als
Gijsbert optreedt als gemachtigde van Henrick Blauwe!".

Johan van Eems, goudsmid.
In 1576 gaf mr. Johan van Eems de goudsmid, weduwnaar van Anna
Jansdochter, aan zijn dochtertje Anna een bedrag van 25 keizergulden.
Dit was een deel van de nalatenschap van de moeder van het kind, dat was
ondergebracht bij haar grootmoeder+"
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Thijs Krijnsz, goudsmid.
Volgens zijn eigen getuigenis is hij omstreeks 1532 geboren (waar
schijnlijk in Kampen). Volgens dezelfde getuigenis, gedateerd 19 juni
1576, had hij de te Deutz bij Keulen wonende Robert Loijssen het
goudsmidsvak geleerd':".
Thijs was lid van de Kleine Gemeente (1569-1579) en van de Grote
Gemeente voor het Broederespel (1580).

Robert Loijssen, goudsmid.
Geboren in Kampen als zoon van Loijs schoenmaker en Alijt, die beiden
in 1576 reeds waren overleden. Volgens een getuigenis van 19 juni 1576
woonde hij in Deutz bij Keulen.
Het goudsmidsvak had hij in Kampen geleerd van mr. Thijs Krijnsz+",

Thijs Thijsz, goudsmid.
Twee leden van de Kamper Gezworen Gemeente getuigdenin 1576 dat
zij de te Deventer wonende goudsmidThijs Thijszoon goed kenden. Hij
was zoon van de Kampenaar Thijs Luytgensz (overleden) en van Hille
Vette'?".

Hendrik van Wilsem, goudsmid
In een transportakte van 17oktober 1598wordt Hendrick vanWilsem de
goudsmidgenoemdalsbelendervan eenhuis indeOudestraat dat zichuit
strekt tot de Hofstraat'".

In de Kamper bronnen worden nog de volgende muntrneesters, goud
smeden of hun echtgenotes genoemd.

1'508Mr. Henrick, muntrneester in Groningen!".
1514 Griete Waters de weduwe van Herman goudsmid!",
1537 Jacob de goudsmidwonende aan de Vischmarkt te Danzig!".
1534Willem van Viersen muntrneester van de Drie Steden!".
1563 Mr. Floris Eyckenholt, stadstimmerman van Kampen, getuigt

(25.6.1563) op verzoek van zijn neefmr. Floris Willemsz, munt
meester te Hasselt (bedoeld is waarschijnlijk Floris Florisz), dat
ongeveer zes weken geleden de knecht van de Deventer munt
meester, mr. Balthasar (Wijntgens), alhier in Kampen voor de
Leeuwentoren kwam en hem van zijn werk riep om hem iets te
vertellen.De knecht vroeg toen of de stadstimmermanweIwist dat
de muntrneester van Hasselt onlangs geld had verloren. Dat wist
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Eyckenholt inderdaad; zijn neefhad er bij hem over geklaagd dat hij
in Zwolle geld had verloren. Vervolgens zei de knecht dat hij in
opdracht van mr. Balthasar aan Eyckenholt moest vragen of die aan
zijn neef, de Hasseltse muntmeester, heimelijk wilde zeggen dat
hem in Deventer onlangs enig gebroken zilver was aangeboden,
waaronder ook een ring was. Men zei dat de Hasseltse muntmeester
behalve geld ook een ring kwijt was. De knecht van Balthasar zei
verder nog tegen Floris Eyckenholt dat zijn meester de Hasseltse
muntmeester een kwaad hart toedroegt'".

1564 Tijmen Petersz, goudsmid en burger te Leeuwarden!".
1571 Aaltje "goltsmit" (vrouw of dochter van een goudsmid, wonende in

de Geerstraat!".
1576 Wijlen Hans de goudsmid en zijn vrouw wijlen Anna Gerrits, die

waarschijnlijk in Amsterdam woonden 176 •

In het necrologium van de Sint-Nicolaaskerk treffen we de volgende
inschrijvingen aan, echter zonder jaartal.
5 augustus Gertrud Diric goltsmits uxor (vrouw).
7/8 oktober Gertrudis goltsmedes.
12 oktober Lizebeth Sanders Herman goltsmedes husvrou.
3 september Femme goltsmedes.
13 nobember Alijt Dire goltsmides uxor.

In de boeken van de Schepenmemorie vinden we het overlijden vermeld
(zonder datum) van Johan goltsmit.

In een ongedateerde aantekening (ca. 1473) handelende over het geschil
over de Katertol tussen Hollanders en West-Friezen ter ener en de stad
Deventer ter ander zijde, worden naast de Raden van enkele steden ook de
Dordrechtse muntmeester Peter Tacke en de Rhenense muntmeester
Dyonis van Levendale als scheidslieden genoemd177•

Een stuk land of een erf genaamd "de munte" gelegen te Emmeloord
wordt genoemd in enkele 15e eeuwse Kamper bronnen!".
Het is mogelijk dat op af nabij dit erf de munt heeft gestaan van de oude
heren van Kuinre.
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20. R.A.K. inv.nr, 76, fo. 45, 48y.
21. R.A.K. inv.nr, 54, fo. IOv, 65, 101y, 116f.
22. O.A.K. inv.nr, 11, fo. 163y.
23. RA.K. inv.nr, 2, fo. 6y,

RA.K. inv.nr, 75, fo. 31, fo. 96, fo. 125y.
24. RA.K. inv.nr, 76, fo. 87.
25. Idem, fo. 135y.
26. R.A.K. inv.nr, 2, fo. 24y,

RA.K. inv.nr, 6, fo. 47y, fo. 97y,
RA.K. inv.nr, 54, fo. 13, fo. 60,
RA.K. inv.nr. 75, fo. 20, fo. 149y, fo.154, fo. 173,
R.A.K. inv.nr. 76, fo. 9, fo. 69y, fo. 82, fo. 99.

27. R.A.K. inv.nr, 54, fo. 98.
28. RA.K. inv.nr. 76, fo. 158y.
29. Idem, fo. 184y.
30. R.A.K. inv.nr. 6, fo. 81Y,fo. 127.
31. R.A.K. inv.nr, 76, fo. 239y.
32. R.A.K. inv.nr, 2, fo. 33y.
33. RA.K. inv.nr, 76, fo. 19y.
34. Idem, fo. 29.
35. R.A.K. inv.nr, 7§, fo. 14, fo. 19, fo. 34, fo. 37y, fo. 38, fo. 39, fo. 43, fo. 44, fo. 46,

fo. 46y, fo. 55, fo. 76y, fo. 77, fo. 95, fo. 132, fo. 170, fo. 180, fo. 219y,
R.A.K. inv.nr, 76, fo. 13y, fo. 17y, fo. 27y, fo. 28y, fo. 32y, fo. 50, fo. 54, fo. IOv,
fo. 44y, fo. 45, fo. 50y, fo. 51, fo. 92, fo. 114, fo. 115.
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36. RA.K. inv.nr. 76, fo. 45.
37. RA.K. inv.nr, 6, fo. 35.
38. R.A.K. inv.nr. 53, fo. 119.
39. R.A.K. inv.nr, 76, fo. 95y, fo. 90y.
40. O.A.K. inv.nrs. 2161, 2162.
41. R.A.K. inv.nr. 6, fo. 114, fo. 117y, fo. 120.
42. H. J. Moerman, Geschiedenis van Kampen, in: Kamper Almanak 1953-1954,

biz. 191. Helaas noemt Moerman de juiste bron niet.
43. O.A.K. inv.nr. 21, fo. lv,
44. R.A.K. inv.nr, 7, fo. 142y.
45. Idem, fo. 150, fo. 150y, fo. 153y.
46. R.A.K. inv.nr. 6, fo. 50,

R.A.K. inv.nr. 75, fo. 104y, fo. 161Y,fo. 177, fo. 202, fo. 223,
R.A.K. inv.nr. 76, fo. 119y.

47. J. Don, De archieven der gemeente Kampen, deel2, reg. nrs. 694, 752.
48. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 245.
49. R.A.K. inv.nr, 54, fo. 147y.
50. R.A.K. inv.nr. 75, fo. 108.
51. Idem, fo. 116y, fo. 129, fo. 145.
52. R.A.K. inv..nr. 76, fo. 61y.
53. Idem, fo. 63y.
54.R.A.K. inv.nr. 76, fo. 58.
55. J. Don, etc., deel 2, reg.nr. 139.
56. RA.K. inv.nr. 54, fo. 11, fo. 22.
57. RA.K. inv.nr, 75, fo. 141y.
58. Idem, fo. 144, fo. 144y.
59. RA.K. inv.nr. 76, fo. 84.
60. R.A.K. inv.nr, 2, fo. 27y.
61. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 206y.
62. R.A.K. inv.nr. 2, fo. 51, fo. 52.
63. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 87y.
64. J. Don, etc., deel 2, reg. nr. 549.
65. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 93y.
66. Idem, fo. 67 en R.A.K. inv.nr, 6, fo. 32 (27.3.1484).
67. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 61Y.
68. R.A.K. inv.nr, 54, fo. 85y.
69. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 173.
70. R.A.K. inv.nr. 6, fo. 136, fo. 137y,

R.A.K. inv.nr. 75, fo. 226y, fo. 230,
R.A.K. inv.nr, 76, fo. 119v, fo, 132y.

71. O.A.K. inv.nr. 11, fo. 163y.
72. R.A.K. inv.nr. 76, fo. 45.
73. R.A.K. inv.nr. 6, fo.14Y.
74. Mr. W, H. Cost Jordens, Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt in:

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1854, biz. 28.
P.O.Yan der Chijs,De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel,
Haarlem, 1854, blz. 412.

75. OjJiciatorum van Frederik van Baden, uitgegeven door Ver. voor Overijsselsch
Regt en Geschiedenis, Deventer 1872, zie bij 14.05.1503.

76. Idem, zie bij 31.07.1509.
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77. Idem, zie bij 28.07.1513.
78. Idem, zie bij 25.11.1514.
79. De heer P. J. Soetens heeft mij dit mondeling meegedeeld.
80. Van der Chijs, biz. 347-349.
81. K. Schilder, handschrift genealogie Kuinreturf.
82. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 48.
83. RA.K. inv.nr. 55, fo. 89v, fo. 114v.
84. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 31v,

R.A.K. inv.nr. 56, fo. 33.
85. R.A.K. inv.nr. 55, fo. 33v,

RA.K. inv.nr. 78, fo. 146v.
86. R.A.K. inv.nr. 56, fo. 10, fo. 63v, fo. 64v,

RA.K. inv.nr. 78, fo. 444v.
87. R.A.K. inv.nr. 79, fo. 260, fo. 260v.
88. R.A.K. inv.nr. 2, fo. 4.
89. R.A.K. inv.nr. 80, fo. 327v.
90. R.A.K. inv.nr. 56, fo. 26, fo. 38v.
91. J. Don, etc., dee1 2, reg. nrs. 503, 922.
92. R.A.K. inv.nr. 78, fo. 419.
93. O.A.K. inv.nr. 1330, fo. 22-24, fo. 52, fo. 54, fo. 67.
94. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 134.
95. Idem, fo. 135v, fo. 183v.
96. R.A.K. inv.nr. 2, fo. 26.
97. RA.K. inv.nr. 55, fo. 55v.
98. Idem, fo. 121v, fo. 136,

R.A.K. inv.nr. 56, fo. 17Ov,
R.A.K. inv.nr. 57, fo. 132, fo. 140v, fo. 207,
RA.K. inv.nr. 58, fo. 38, fo. 129, fo. 166.

99. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 242,
R.A.K. inv.nr. 79, fo. 77v.

100. Zie: J. Grooten,Armenzorg teKampen tot het einde van de 16e eeuw, Kampen,
1983, biz. 15.

101. R.A.K. inv.nr. 55, fo. 21v, fo. 26, fo. 68v, fo. 87v, fo. 99.
102. R.A.K. inv.nr. 56, fo. 84v,

R.A.K. inv.nr. 79, fo. 365v.
103. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 149v.
104. Idem, fo. 201.
105. Idem, fo. 217.
106. R.A.K. inv.nr. 57, fo. 214.
107. RA.K. inv.nr. 7, fo. 22v, fo. 23v.
108. Idem, fo. 198v.
109. R.A.K. inv.nr. 78, fo. 143v.
110. Idem, fo. 7.
111. R.A.K. inv.nr. 80, fo. 158.
112. Idem, fo. 365v.
113. Deze overeenkomst is door Van der Chijs in extenso weergegeven op biz. 322.
114. Van der Chijs, blz. 347.
115. R.A.K. inv.nr. 32, fo. 4Ov, fo. 41v, fo. 42v, fo. 43v.
116. J. Don, etc., dee1 2, reg. nr. 1565.
117. R.A.K. inv.nr. 79, fo. 285.
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118. R.A.K. inv.nr. 57, fo. 76.
119. Deze mededeling gaf mij Theo van Mierlo.
120. Zie de inventaris van voorwerpen in het Stedelijk Museum van Kampen.
121. R.A.K. inv.nr. 61, fo. 49v.
122. RA.K. inv.nr. 80, fo. 85.
123. RA.K. inv.nr. 17, fo. 4.
124. R.A.K. inv.nr. 80, fo. 286.
125. Idem, fo. 392v.
126. R.A.K. inv.nr. 59, fo. 117.
127. RA.K. inv.nr. 60, fo. 72v.
128. Idem, fo. 95.
129. Idem, fo. 169v.
130. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 30.
131. R.A.K. inv.nr. 61, fo, 105v,

R.A.K. inv.nr. 81, fo.1, fo. 189v, fo.191,
R.A.K. inv.nr. 82, fo. 48v,
R.A.K. inv.nr. 18, fo. 30, fo. 101 (verkoop van gouden ringen), fo. 132.
K. Schilder, Repertorium op afgeloste rentebrieven, Kampen, 1981, reg. nr.
286.

132. R.A.K. inv.nr. 80, fo. 323v.
133. Idem, fo, 241.
134. Idem, fo. 235v.
135. R.A.K. inv.nr. 17, fo. 271.
136. R.A.K. inv.nr. 60, fo. 107, fo. 121v.
137: RA.K. inv.nr. 61, fo. 242v.
138. R.A.K. inv.nr. 17, fo. 271.
139. Idem, fo. 252v.
140. R.A.K. inv.nr. 59, fo. 22, en fo. 231 (18.11.1566).
141. RA.K. inv.nr. 60, fo. 20, fo. 90.
142. RA.K. inv.nr. 17, fo. 207v,

R.A.K. inv.nr. 18, fo. 37v, fo. 378v.
143. R.A.K. inv.nr. 17, fo. 150v.
144. RA.K. inv.nr. 18, fo. 101.
145. Idem, fo. 380v.
146. RA.K. inv.nr. 60, fo. 73v (26.06.1570).
147. RA.K. inv.nr. 18, fo. 133.
148. R.A.K. inv.nr. 2, fo. 193v.
149. R.A.K. inv.nr. 61, fo. 171v.
150. R.A.K. inv.nr. 59, fo. 88v.
151. Idem, fo. 232v.
152. RA.K. inv.nr. 18, fo. 23.
153. Transportakten 1500-1600 (Klapper).
154. Als noot 152.
155. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 30.
156. Idem, fo. 76v.
157. R.A.K. inv.nr. 60, fo. 153,

RA.K. inv.nr. 61, fo. 67v.
158. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 22.
159. Jhr.drs. H.S. van Lennep, Genealogie van het geslacht Valckenier, Naarden,

1983.
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160. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 76y.
161. R.A.K. inv.nr. 61, fo. 7.
162. R.A.K. inv.nr, 18, fo. 357.
163. Idem, fo. 211Y.
164. R.A.K. inv.nr. 81, fo. 198.
165. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 256.
166. Idem, fo. 256.
167. Idem, fo. 241
168. R.A.K. inv.nr, 62, fo. 47.
169. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 134.
170. R.A.K. inv.nr. 7, fo. 1,

R.A.K. inv.nr. 56, fo. 26, fo. 27y.
171. R.A.K. inv.nr. 80, fo. 122Y.
172. Van der Chijs, biz. 207, 219, 249, 251, 282.

J. Don, etc., deel 1, reg. nrs. 461, 471, Charters en Bescheiden, reg. nr.1863,
07.09.1534.
Overijsselsche Almanak voor Oudheden en Letteren 1854, biz. 44.

173. R.A.K. inv.nr, 17, fo. 301.
174. R.A.K. inv.nr. 59, fo. 119y.
175. R.A.K. inv.nr. 18, fo. 49y,

R.A.K. inv.nr, 61, fo. 212.
176. R.A.K. inv.nr. 81, fo. 16.
177. Digestum Vetus, reg. nr. 746.
178. R.A.K. inv.nr. 76, fo, 65y (26.09.1482).

J. Don, etc., deel I, reg. nrs. 106 (14.09.1406), 209 (19:10.1431).

Muntwaarderingen

De volgendegegevensover Kamper en enkele andere munten zijngelicht
uit het grote aantal muntwaarderingenen lossemuntwaardevermeldingen
die in het Kamper archiefworden aangetroffen.

1426 1 heren pond = 14 kromstaarten.
1 heren pond = 4 stads- of koerponden (boeteponden).

14321 Amhemse gulden= 66Y2plakken.
1 heren pond = 53 plakken.
1 Kamper gulden= 25 plakken.
1 brede plak = 2 plakken.

1435 1 heren pond = 62 plakken.
1 heren pond = 13 kromstaarten.
1 nieuw heren pond = 14 kromstaarten.

1454 Vlaamse en Brabantse botdragers a 2 kromstaarten.
Keulse witpenningen a 1Y2kromstaart.
Nieuwe Groningse munten "mitter aemhen" a 1Y2kromstaart.
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1467 Schepenbrieven voortaan betalen met ponden en plakken en niet
langer in guldens en kromstaarten.

1479 21maart. Waardering van denieuweDriestedenmunten: 960 halve
penningen= 480 penningen= 160 kwart schellingen= 80 halve
schellingen= 40 schellingen= 20 dubbele schellingen= 1gouden
rijnse gulden.
1Kamper kromstaart = 1nieuwe schelling.
1 Kamper plak= 2 nieuwe penningen.
1Kamper halve plak = 1 nieuwe penning.
1 Kamper duit = 1 nieuwe halve penning.

14861 gouden gulden= 36 oude Kamper kromstaarten.
14889 februari. 1 gouden gulden= 2 heren ponden.

Waardering van de Stichtse stuiver:
640 duiten= 160 plakken (of 1/8 stuivers)= 80 kwart stuivers=
40 halve stuivers= 20 stuivers= 1 rijnse goudgulden.
Dagelijksebehoeftenbetalenmetbutkens (halvestuivers),oortkens
(kwart stuivers), plakken, halve plakken en duiten. Grote zaken en
handelstransaktie voldoen in gouden rijnse guldens a 20 stuivers.

Als rekeneenheid werken met guldens, ponden, halve ponden en
kwart ponden.

14891 Arnhemse gulden= 15 Kamper of Deventer kromstaarten.
20 Kamper kromstaarten of butkens = 1 heren pond.

1493 12 mei. 1 Deventer of Kamper kromstaart = 4 plakken.
1 Stichts butken= 4 plakken.
loud butken= 4 plakken.

14941 Stichts butken= 5 plakken.
15000mstreeks 1500. 1 Stichts butken =4 nieuwe plakken en 1duit.

1 Vlaamse groot= nieuwe plakken en 1duit.
1 Stichse stuiver= 8 nieuwe plakken en 1 duit.

15061 Arnhemse gulden= 15 Kamper kromstaarten
1507 april. 1 gouden gulden= 31 gosselers.
1500-1550 (lste he1ftvan de 16e eeuw).

1 Claesken = 13 plakken.
1 goudgulden= 36 oude Kamper kromstaarten.
1 heren pond = 4 stadsponden.

1513 1 Stichtse butken= 9 Kamper plakken.
1524 4 december. Deventer enKamper munten van 1gosselergeldennu

voor 8 plakken; de dubbele voor 16 plakken.
Enkele Brabantse stuivers gelden 13 plakken; de dubbele voor 3~
gosselers.
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1525 1 oktober: Muntvaluatie:
1 oude dubbele Kamper Nicolaus = 2 nieuwe stuivers en 1 plak.
1 dubbele gosseler= 2 nieuwe stuivers en 1 plak.
1oude Stichtse stuiver van de Driesteden = 2 nieuwe stuivers en 1
plak.
De halven van genoemde drie munten gelden 8~ plakken.
1 dubbele Brabantse stuiver= 3~ nieuwe stuivers.
1 dubbele Deventer of Kamper stuiver= 16 plakken.
de halven gelden 8 plakken.
1Kamper kromstaart = 10 plakken.

15273 januari. Muntvaluatie:
1Deventer, Camper, Gelders, Nijmeegse, Roermondse of Luikse
snaphaan (schelling)= 6~ stuivers.
1 HoIlandse stuiver= 15 plakken.
Dude dubbele Claaskens en andere munten die tot nu toe hebben
gegoldenvoor 5butkens, zuIlenvanafnu geldenvoor 18plakken;de
halven daarvan voor 9 plakken.
1 nieuw Kamper dubbel Claasken = 16 plakken.
1 nieuw Kamper Claasken = 8 plakken.
1 nieuwe Deventer, Nijmeegse of Gelderse dubbele stuiver geldt
voortaan voor 16 plakken; de halven voor 8 plakken
1 oude Deventer of Zwolse gulden= 31 stuivers.
1 gouden gulden= 33 stuivers.
1 Philipsgulden= 29~ stuivers.
1 Camper of Deventer Davidsgulden= 27 stuivers.
1 Arnhemse gulden= 16~ stuivers.
1 Horensgulden = 14 stuivers.

1527 10 maart. .Muntvaluatie:
1 nieuw gemunte Deventer of Kamper gulden= 34 stuivers.
1 oude Deventer of Zwolse gulden= 26 stuivers.
1Gelderse, Deventer, Camper, Nijmeegse,Roermondse ofLuikse
snaphaan (schelling)= 4 stuivers Brabants.
1oude Deventer Lebuinus of oude Kamper Nicolaus of 1gosseler
of 1woechey= 1 stuiver Ii8 plakken.
loud Deventer, Kamper of Zwols butken= 1 stuiver Ii8 plakken
(dat wil zeggen aIleen de brede of ongesnoeide): de dubbelen of
kwarten te waarderen naar verhouding.
1 nieuwe Deventer of Kamper dubbele stuiver = 14 plakken; de
halven of kwarten daarvan te waarderen naar verhouding.
1 circulerende Brabantse stuiver= 13 plakken.
1Deventer of Kamper kromstaart = 9 plakken.
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De kleinste Kamper munten blijven op hun oude waarde.
15289 mei. Muntvaluatie:

Voortaan zal de Hollandse muntwaardering ook in Kampen gelden,
te weten dat 1 Hollandse stuiver gewaardeerd wordt op 13
plakken.
1 oude gosseler of loud Deventer, Kamper of Zwols butken = 8
plakken.
1 oude dubbele Lebuinis of oude dubbele Nicolaus = 14 plak-
ken.
1 enkele Lebuinis of Nicolaus = 7 plakken.
1 nieuwe Deventer of Kamper stuiver = 13 plakken; de halven voor
6Yzplakken en de kwarten voor 3 plakken.
1 oude Deventer, Kamper of Zwolse kromstaart = 9 plakken.
1Kamper oortken =2 plakken; andere oortkens te waarderen tegen
1Yzplakken.
1 Kamper plak = 1 plak; andere plakken voor Yzplakken te
waarderen.
1Kamper halve plak =Yzplak; andere plakken te waarderen voor 1
duit.

152826 julioVoortaan zullen aile snaphanen (schellingen) gelden voor 5
en een kwart stuivers Brabants.
Aile nieuwe Deventer, Kamper en Gelderse penningen (?) zullen
vanaf nu 3 butkens gelden.
Vreemde oortkens zullen nu gelden voor plakken.
Vreemde plakken zullen gelden voor halve plakken.
Vreemde halve plakken zullen gelden voor duiten.
Dagelijkse behoeften moeten worden gekocht en verkocht met
stuivers a 8 plakken.

1536 1 goudgulden = 28 Claaskens.
1543 1 (keizers ?) gulden ~ 25 Claaskens.
15461 goudgulden = 2S Claaskens.
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BESCHRIJVING VAN KAMPER MUNTSTEMPELS

N.B. De doorsneden zijn gemeten vanaf de buitenzijde van de pare1-of
streepjesrand. De nummersvan vijfcijferszijnde inventarisnummersvan
het Kamper museum.

265



Nr.l
Dubbele schelling 1479. Voorzijde, maar met het opschrift van de keer
zijde. Onderstempel; 1 exemplaar aanwezig.
De wapens van de steden Deventer, Kampen en Groningen driepasgewijs
geplaatst. In het driehoekig centrum de letter C. Een rozet in elk van de
drie vlakken die door binnencirkel en schildzijden worden gevormd.
Opschrift: 0 AN' DN 0 / 0 MCCCC 0 / 0 LXXIX 0 /

Doorsnede 27 mm. Nr. 14822.
Gewicht 2,81 gram, gehalte 0.500 (volgens ordonn. van 1479).
Afgebeeld en beschreven door Van der Chijs (plaat IX) met een door
snede van 27 mm, een gewichtvan 2,6 gram en als keerzijde nr. 2.

Nr.2
Dubbele schelling 1479. Keerzijde, maar met het opschrift van de voor
zijde. Bovenstempel; 3 gebruikte en 8 ongebruikte exemplaren aan
wezig.
Ret wapen van Kampen op een tot de buitenrand doorlopend bloemen
kruis (geen zuiver leliekruis).
Opschrift: MONE / TANO / VACA / MPEN / (moneta nova
campen)
Doorsnede 26,5 - 27 mm. Nr. 14771.
Voor gewicht en gehalte zie nr. 1
Afgebeeld door Van der Chijs (zie nr. 1).

Nr.3
Dubbele schelling 1479. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3 exem
plaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 2.
Opschrift: ANNO / DNI 'M / CCCC / LXXIX /
Doorsnede 27,5-28,5 mm. Nr. 14782.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 1).
Voor gewicht en gehalte zie nr. 1.

Nr.4
Schelling 1479. Keerzijde, maar met het opschriftvan de voorzijde.Ge
bruikt bovenstempel; 1 exemplaar aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 2.
Opschrift:MON / NOV / CAM / PEN / (De N van NOV is slechts voor
de helft gegrafeerd).
Doorsnede 23 mm.Nr. 14784.
Gewicht 1,38 gram, gehalte 0.500 (volgens ordonn.van 1479).
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Nr.5
Schelling 1479. Keerzijde, maar met het opschrift van de voorzijde. Ge
bruikt bovenstempel; 1 exemplaar aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 2.
Opschrift: MON / ET'N / 0' CA / MPE / (monet.no.campe.)
Doorsnede 23 mm. Nr. 14785.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 4.

Nr.6
Schelling 1479. Keerzijde, maar met het opschrift van de voorzijde.
Ongebruikt bovenstempel; 9 exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 2.
Opschrift: MON / E*NO' / CAM / PEN / (mone.no.campen)
Doorsnede 22 -22,5 mm. Nr. 14794.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 4.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 2).

Nr.7
Schelling 1479. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3 exemplaren aan
wezig.
Voorstelling als bij nr. 2.
Opschrift: AN* 'D' / M*CC / CC*L / XXIX / (an.d.mcccclxxix)
Doorsnede 22,5-23 mm. Nr. 14797.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 4.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 3).

Nr.8
Halve schelling 1486. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 10 exemplaren
aanwezig.
In een cirkelvormig binnenveld bevindt zich een sterk ingebogen vierkant
waarvan de punten via verdikkingen overgaan in de armen van een gevoet
of spijkerkopkruis die bijna tot de buitenrand doorlopen. Binnen het
vierkant bevindt zich een rozet. De tot vier letters afgekorte plaatsnaam
staat in de door binnencirkel en kruis gevormde kwartieren.
Opschrift: AN' DN / I 'MCC / CCLX / XXVI / (an.dni.mcccclxxxvi)
en C / A / M / p' /
Doorsnede 18,5 - 19 mm. Nr. 14753.
Gewicht 1 gram, gehalte 0.333 (volgens de muntordonnantie van
1479).
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 13).
Bevindt zich in een particuliere collectie te Kampen; met een doorsnede
van 19 mm en als voorzijde nr. 9.
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Nr.9
Halve schelling 1486. Voorzijde. Onderstempel; 2 exemplaren aan
wezig.
Het wapen van Kampen in een cirkelvormig binnenveld.
Opschrift: +MONETA*NOVA*AMPEN
Doorsnede 19 mm. Nr. 14766.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 8.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat XV 15) met een doorsnede van
19 mm en beschreven (biz. 328-329) als koper/biljoen met een gewicht
van 0,6 gram en hetjaartal 1488.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek.nr. 19).
Bevindt zich in een particuliere collectie te Kampen, met als keerzijde
nr.8).

Nr.lO
Halve schelling (1486?, 1488?). Voorzijde. Onderstempel; 1 exemplaar
aanwezig.
Ais nr. 9, maar MONETA met een romeinse i.p.v. minuskel M.
Nr. 14767

Nr.ll
Kwart schelling 1479. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 2 exemplaren
aanwezig.
Een gevoet of spijkerkopkruiswaarvan de armen bijna tot de buitenrand
doorlopen.
De tot vier letters afgekorteplaatsnaam in de hoeken van het kruis.
Opschrift:ANNO / DNI 'M / CCCC / LXXIX / (anno dni.mcccclxxix)
enC/A/M/P/
Doorsnede 17,5 mm. Nr. 14798.
Gewicht 0,58 gram, gehalte 0.250 (volgensordonn.van 1479)

Nr.12
Penning of 1/12 schelling 1479. Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel; 1
exemplaar aanwezig.
Een gevoet of spijkerkopkruis in een cirkelvormigbinnenveld, met een
penningin elkvande door het kruisgevormdekwartieren.Het opschrift in
de buitencirkel.
Opschrift: :ANNO : DNI .'M : CCCC . LXXIX
Doorsnede 16 mm. Nr. 14800.
Gewicht 0,32 gram, gehalte 0,125 (volgens ordonn.van 1479.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 5).
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Nr.13
Penning of 1/12 schelling 1479. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
2 exemplaren aanwezig.
Een gevoet of spijkerkopkruis waarvan de armen bijna tot aan de
buitenrand doorlopen. In elk van de door binnencirkel en kruis gevormde
kwartieren bevindt zich een rozet.
Opschrift: AN' D' / MCC / CC 0 L / XXIX /
Doorsnede 15,5 mm. Nr. 14801.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 12.
Afgebeeld door cost Jordens (tek. nr. 6).

Nr.14
Penning of 1/12 schelling 1485. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
3 exemplaren aanwezig.
Een sterk ingebogen vierkant in een cirkelvormig binnenveld waarvan de
punten via verdikkingen overgaan in de armen van een gevoet of
spijkerkopkruis die bijna tot aan de buitenrand doorlopen. Binnen het
vierkant bevindt zich een letter C.
Opschrift: AND / NMC / CCCL / XXXV / (an.dn.mcccclxxxv)
Dorsnede 16 mm. Nr. 14813.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 12.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 11).

Nr.15
Penning of 1/12 schelling 1486. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
1 exemplaar aanwezig.
voorstelling als bij nr. 14.
Opschrift: AN'D; / *MCC / CCLX / XXVI / (an.d.mcccclxxxvi)
enC.
Doorsnede 16 mm. Nr. 14821.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 12.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 12).

Nr.16
Halve penning of 1/24 schelling 1479. Keerzijde. Gebruikt boven
stempel; 3 exemplaren aanwezig.
Een sterk ingebogen vierkant in een cirkelvormig binnenveld waarvan de
punten via verdikkingen overgaan in de armen van een gevoet of
spijkerkopkruis die bijna tot de buitenrand doorlopen. De verdikkingen op
de punten van het vierkant reiken nagenoeg tot de rand van het binnenveld.
In het vierkant bevindt zich een rozet.
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Opschrift: AN' :6 / MCC / CCL / XXIX /
Doorsnede 14 nun. Nr. 14803.
Gewicht 0,23 gram, gehalte 0.083 (volgens ordonn. van 1479).
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 7).
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Nr.17
Halve penning of 1/24 schelling 1480. Keerzijde. Gebruikt boven
stempel; 3 exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 16, maar de rozet iets groter.
Opschrift: AN' D / MCC / CCL / XXX / (an.d.mcccclxxx).
Doorsnede 14 mm. Nr. 14811.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 16.
Zie de opmerkingbij nr. 20.

Nr.18
Halve penning of 1/24 schelling 1485. Keerzijde. Gebruikt boven
stempel; 2 exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 16, maar de rozet iets groter.
Opschrift: A' D' M / CCC / CLX / XXV / (a.d.mcccclxxxv).
Doorsnede 14 mm. Nr. 14816.
Voor gehalt en gewicht zie nr. 16.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 9).

Nr.19
Halve penning of 1/24 schelling 1486. Keerzijde. Gebruikt boven
stempel; 3 exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 16, maar de rozet iets groter.
Opschrift A' MC / CCC / LXX / XVI / (a.mcccclxxxvi).
Doorsnede 14-14,5 mm. Nr. 14818.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 16.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek.nr. 10).

Nr.20
Halve penning (1479-1486). Voorzijde. Onderstempel; 1 exernplaar
aanwezig.
Het wapen van het Oversticht in een cirkelvorrnig binnenveld. Het
opschrift, dat begint met een maltezer kruis, heeft geen interpunctie.
Opschrift:+MONENOVACAMPEN (mone.nova.campen).
Doorsnede 14mm. Nr. 14806.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 16.
Opmerking:Een munt die een voorzijde heeft als nr. 20 en een keerzijde
als nr. 17wordtdoor Vander Chijsbeschreven als eenoirtkenof 1/4 groot
van koper/biljoen met een gewichtvan 0,35 gram en een doorsnede van
16mm (plaat XV 14 en blz. 328). Deze munt komt volgens gewicht en
doorsnede overeen met de hele penning.
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Nr.21
Halve penning (1479-1486). Voorzijde. Onderstempel; 1 exemplaar
aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 20, maar de schildvoet is ronder, terwijl de
doorsnijding midden door het schild gaat.
Opschrift: +MONETANO' CAMPEN (moneta no.campen).
Doorsnede 14 mm. Nr. 14807.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 16.

Nr.22
Duit? Keerzijde? Gebruikt bovenstempel; 2 exemplaren aanwezig. Een
gevoet of spijkerkopkruis waarvan de armen halverwege de afstand tussen
binnen- en buitencirkel eindigen. In de kwartieren die gevormd worden
door de binnecirkel en het kruis, bevinden zich vijtbladige rozetten.
Opschrift: + MO / NET / A*NO / VA: / (moneta nova).
Doorsnede 14-14,5 mm. Nr. 14809.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 8).

Nr.23
Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 8 exemplaren
aanwezig.
Het wapen van Kampen op een tot de buitenrand doorlopend, gekraagd
bloemenkruis.
Opschrift: ANN / 0 ~DN' / M ~ CC / CC ~ 88/ (anno dn.mcccc88).
Doorsnede 26-26,5 mm. Nr. 14735. .
Gewicht 2,76 gram, gehalte 0.500 (volgens ordonn. van 1488).
Afgebeeld en beschreven door Van der Chijs (plaat IX 2 en blz. 280) ;
zilver, gewicht 2,6 gram, doorsnede 26 mm en met een voorzijde als nr. 1,
maar i.p.v. het wapen van Groningen is het wapen van Zwolle afgebeeld,
terwijl het opschrift luidt: MONE' / NOVA / CAMP' /.

Nr.24
Stichte stuiver 1488. Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel; 4 exemplaren
aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 23, maar de kragen onder de bloemkruizen zijn iets
meer hol gebogen.
Opschrift: ANN / 0 * DNI/ M ~ CC / CC ~ 88 /
Doorsneden respectievelijk 25,5, 27, 28 en 28,5 mm. Nr. 14729.
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Nr.25
Halve Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
11 exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 24.
Opschrift: ANN / O*DN / M*CC / CC*88 / (anno dn.mcccc88).
Doorsnede 23,5-24,5 mm. Nr. 14720.
Gewicht 2,05 gram, gehalte 0,333 (volgens ordonn. van 1488).
De stempelverschillen bestaan vooral uit groote en stand van het schuine
schildje in het wapen van Kampen.
Afgebeeld en beschreven door Van der Chijs (plaat X 5 en biz. 280-281);
zilver/biljoen, gewicht 1,78 gram, doorsnede 23,5 mrn en met een
voorzijde die nagenoeg gelijk is aan die van de hele Stichtse stuiver; slechts
de drie rozetten ontbreken.

Nr.26
Halve Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel;
4 exemplaren aanwezig.
Voorstelling nagenoeg gelijk aan nr. 25; slechts de kragen onder de
bloemenkruizen verschillen enigszins.
Doorsnede 23-24 mm. Nr. 14723.

Nr.27
Kwart Stichtse stuiver 1488. Voorzijde. Onderstempel; 2 exemplaren
aanwezig.
De wapens van Deventer, Kampen en Zwolle driepasgewijs geplaatst met
de schildvoeten gericht naar de buitenrand. In het centrum een bloem
kruisje.
Opschrift: .MON' . / .NOY' . / .CA' p' . /
Doorsnede 20,5 mrn. Nr. 14769.
Gewicht 1,34 gram, gehalte 0.250 (volgens ordonn. van 1488).
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 14).

Nr.28
Kwart Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
2 exemplaren aanwezig.
Voorstelling nagenoeg geJijk aan nr. 25.
Opschrift: ANN / O*DN' / M*CC / CC*88 / (anno dn.mcccc88).
Doorsnede 20,5-21 mm. Nr. 14760.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 27.
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Nr.29
Kwart Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel;
3 exemplaren aanwezig.
Voorstelling nagenoeg gelijk aan nr. 25.
Opschrift: AN' / DNI / MCC / CC88 / (an.dni.mcccc88).
Doorsnede 20,5-21 mm. Nr. 14757.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 15).

Nr.30
Plak of 1/8 Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
4 exemplaren aanwezig.
Het wapen van het Oversticht op een gevoet of spijkerkopkruis dat met de
armen reikt tot aan de bovenzijde van het opschrift.
De tot vier letters afgekorte plaatsnaam in de kwartieren gevormd door
schild, binnencirkel en kruis. .
Opschrif: ANN / O*DN' / M*CC / CC*88 / en C / A / M / P /
Doorsnede 19-19,5 mm. Nr. 14761. \
Gewicht 1 gram, gehalte 0.167 (volgens ordonn. van 1488).

Nr.31
Plak of 1/8 Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3
exemplaren aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 30, maar met een ander interpunctieteken.
Opschrift: ANN / 0 0 DN / M 0 CC / CC 0 88 / en
C/A/M/P' /
Doorsnede 18,5 mm. Nr. 14826.
Voor gehalte en gewicht zie nr. 30.

Nr.32
Halve plak of 1/16 Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt boven
stempel; 2 exemplaren aanwezig.
Het wapenschild van het Oversticht op een gevoet of spijkerkopkruisdat
met de armen reikt tot aan de bovenzijde van het opschrift.
Opschrift: ANN / O*DN' / M*CC / CC*88 /
Doorsnede 17 mm. Nr. 14745.
Gewicht 0,65 gram, gehalte 0.125 (volgens ordonn. van 1488).
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Nr.33
Halve plak of 1/16 Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Ongebruikt boven
stempel; 2 exemplaren aanwezig.
Voorstelling en opschrift als bij nr. 32.
Doorsnede 16 mm. Nr. 14742.

Nr.34
Duit of 1/32 Stichtse stuiver 1488. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
4 exemplaren aanwezig.
Een gevoet of spijkerkopkruis in een cirkelvormig binnenveld.
Het opschrift begint met een maltezer kruisje.
Opschrift: +ANNO*DOMI*M*CCCC*88
Doorsnede 15 mm. Nr. 14730.
Gewicht 0,45 gram, gehalte 0.083 (volgens ordonn. van 1488).

Nr.35
Plak (?) zonder jaartal. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3 exemplaren
aanwezig.
Voorstelling als bij nr.31.
Opschrift: SIT*N I OME* I DNI* I BET* I en de letters C I A I M I P I
van elkaar gescheiden door de armen van het kruis.
doorsnede 19-19,5 mm. Nr. 14827.

Nr.36
Plak (?) zander jaartal. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3 exemplaren
aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 32.
Opschrift: SITo N IOMEo IDNI ° IBETo I ende letters CI A/M/P I
tussen de armen van het kruis.
Doorsnede 18,5 mm. Nr. 14830.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat XV 16) met een doorsnede van
18,5 mm en beschreven (bIz. 329) ais koper/biljoen met een gewicht van
0,6 gram. Ais voorzijde van deze munt heeft Van der Chijs een munt die
geIijk is aan nr. 37 maar met CAMPENS i.p.v. CAMPENSI.
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Nr.37
Plak (?) Voorzijde. Onderstempel; 1 exemplaar aanwezig.
Het Kamper wapen niet in een schild maar in een cirkel.
Het opschrift begint met een maltezer kruisje.
Opschrift: +MONETA *NOV A*CAMPENSI
Doorsnede 18 mm. Nr. 14833.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 20).
Van der Chijs beeldt deze munt ook af, maar met een doorsnede van bijna
19 mm (plaat XV 16) en met een keerzijde gelijk aan nr. 36.
In een particuliere verzameling in Kampen bevindt zich een munt waarvan
de voorzijde gelijk is aan deze, behalve dat er CAMPENSIS staat i.p.v.
CAMPENSI. De keerzijde van deze munt draagt het jaartal AN DNI
MCCCCCXXV (1525) en de letters CAM P tussen de benen van een
kruis. Ook van deze munt is de doorsnede 19 mm.

Nr.38
Claasken of stuiver, zonder jaartal. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
1 exemplaar aanwezig.
Het Kamper wapenschild in een cirkel. Het opschrift begint met een
herkruist kruisje.
Opschrift: +BEA TI QUI FACIUNT IUSTICIA en in de binnencirkel
hoven het schild de letters *CAM*
Doorsnede 26 mm. Nr. 14823.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat XV 11) met een doorsnede van
26 mm en beschreven (biz. 327) als (waarschijnlijk) eendubbele groot van
zilver met een gewicht van 2,05 gram.

Nr.39
Claasken of stuiver, zonder jaartal. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel;
1 exemplaar aanwezig.
Ais nr. 38, maar met IUSTICI i.p.v. IUSTICIA.
Doorsnede 26,5 mm. Nr. 14834.

Nr.40
Oortken of kwart stuiver (?). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 3
exemplaren aanwezig.
Een vierpas in een binnencirkel waarop een tot de buitenrand doorlopend
leliekruis. De benen van dit kruis beginnen aan de hoeken van een sterk
ingebogen vierkant waarin de letter C staat.
Opschrift: BEAT I QI*F A I CIT*I I USTU' I
Doorsnede 21,5 mm. Nr. 14837.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. 21).
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Nr.41
Oortken of kwart stuiver (?). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 1
exemplaar aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 40, maar i.p.v. een leliekruis nu een kruis dat
knookvormigeuiteinden heeft.
Opschrift: BEAT / QI*FA / CIT*I / VSTU* en C.
Doorsnede 21,5 mm. Nr. 14838.

Nr.42
Plak (?). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 1 exemplaar aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 41.
Opschrift: BEAT / I*QUhF / ACIUT / IUSTl:i, en C.
Doorsnede 18,5 mm. Nr. 14839.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 22).

Nr.43
Dubbel claasken (1511). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 4 exem
plaren aanwezig.
Ret wapen van Kampen op een wijdbladigbloemenkruis.
Opschrift: BEA / TI*QI' / FACI' / IUST' /
Doorsnede 29-29,5 mm. Nr. 14841.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat XV 17) met een doorsnede van
29 mm. en beschreven (biz. 329) als (waarschijnlijk) een stuiver of
dubbelegrootvan zilvermet eengewichtvan 2,4 gram.De voorzijdeheeft
het opschrift SANCT NICOLAUS EPI 1511en een afbeeldingvandeze
heilige.

Nr.44
Claasken 1511. Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 1 exemplaar aan
wezig.
Ret wapen van Kampen op een kruis met twee knookvormigeuiteinden
aan elke arm.
Opschrift: MONE / *NOVA* / CAMP / EN 1511* /
Doorsnede 26 mm. Nr. 14844.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat XVI 18) met een doorsnede van
26 mm en beschreven (biz. 329) als groot of halve stuiver van zilvermet
een gewicht van 2 gram. De voorzijde heeft het opschrift SANCTU
NICOLAUS E. en een afbeeldingvan deze heilige.
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Nr.4S
Dubbele gosseler (1534). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 2 exern
plaren aanwezig.
Ret wapen van Kampen (met een gesloten poort) op een met krullen
versierd kruis.
Opschrift: MONE / TA*NO / VA*CA / MPEN /
Doorsnede 27,5 mm. Nr. 14845.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat X 15) en beschreven (biz. 290) als
zilver met een gewicht van 2,8 gram.
Afgebeeld en beschreven door F ortuyn Droogleever biz. 11.

Nr.46
Dubbele gosseler (1534). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 1 exem
plaar aanwezig.
Ais nr. 45.
Opschrift: MONE / TA*NO / VA' CA / PENS' /
Doorsnede 27,5 mm. Nr. 14847.
Afgebeeld door Van der Chijs (plaat X 16) en beschreven (biz. 290) als
zilver met een gewicht van 2,9 gram.

Nr.47
Dubbele gosseler (1534). Keerzijde. Gebruikt bovenstempel; 2 exem
plaren aanwezig.
Ais nr. 45.
Opschrift: MONE / TA*NO / VA*CA / MENS /
Doorsnede 27 mm. Nr. 14848.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 23).

Nr.48
Dubbele gosseler (1534). Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel; 1 exem
plaar aanwezig.
Ais nr. 45.
Opschrift: MONE / TA*NO / VA*DA / VENT /
Doorsnede 27 mm. Nr. 14850.
Afgebeeld door Cost Jordens (tek. nr. 24).
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Nr.49
Gosseler (1534). Keerzijde. Ongebruikt bovenstempel; 2 exemplaren
aanwezig.
Voorstelling als bij nr. 45.
Opschrift: MONE / TA*NO / VA*CA / MPEN* /
Doorsnede 24,5 mm. Nr. 14852.
Afgebeeld door cost Jordens (tek. nr. 25).

Nr.50
Stuiver (?). Ongebruikt bovenstempel; 1 exemplaar aanwezig.
Wapen van Kampen op een smal kruis; de muren en torens van de poort
zijn ongebruikelijk smal gegrafeerd.
Opschrift: MONE / TA~ NO / VA~ CA / (MPEN?) /
Doorsnede 25 mm. Nr. 14853.
Afgebeeld door Cost Jordens. (tek. nr. 26).

In de verzameling muntstempels van het Kamper museum bevinden zich
verder nog stempels voor arendschellingen, stuivers en duiten uit de
tweede helft van de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw. Omdat dit
artikel voor wat de muntslag betreft met omstreeks 1540 eindigt, heb ik de
latere stempels hierin niet opgenomen.
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