
DE PELGRIMS VAN JERUZALEM TE KAMPEN ( ca. 1450-1580) 

door R.J. Kolman 

"Wij hebben hem anghebeden op die stede, 
daer sijn hyllighe voeten ghestaen hebben"' 

Inleiding 
Palestina heeft vele eeuwen lang reizigers uit Europa aangetrokken. Het 
land heeft nu eenmaal een grote aantrekkingskracht — niet zozeer wegens 
zijn landschap, als wel wegens zijn bijzonder verleden als bakermat van 
het Jodendom en het Christendom. Om die reden koesteren juist zij die 
van kindsbeen af een degelijke kennis van het Oude en Nieuwe Testament 
hebben meegekregen, het verlangen hun voorstelling van het land door 
eigen aanschouwen te verlevendigen. Na de Tweede Wereldoorlog is dit 
historisch gebied nog weer sterker in onze belangstelling gekomen. Dat 
kwam door de stichting van de staat Israël in 1948 en door de sedert dat 
jaar telkens weer oplaaiende strijd tussen Israëli's en Palestijnen. De aan-
grijpende beelden van die rivaliteit dringen bij tijden dagelijks via de tele-
visie onze huiskamers binnen. En daarnaast heeft een modern, intensief 
luchtverkeer het land binnen direct bereik gebracht, zodat er zich ondanks 
de politieke spanningen jaarlijks een constante toeristenstroom heen 
richt; wat tot gevolg heeft, dat vakantiefilms en -dia's ons in intieme kring 
of in verenigingsverband van een aanvullende en meer persoonlijk getinte 
informatie voorzien. 
Al van de vierde eeuw af reizen er Europeanen naar het Heilige Land. Maar 
in de Middeleeuwen was een reis heen en terug absoluut geen gemakke-
lijke onderneming; er was veel meer enthousiasme, energie en vooral 
gezondheid voor nodig om die te volbrengen dan in de huidige tijd. Een 
reis van toen was vóór alles bedoeld als een bedevaart: de gelovigen wil-
den op de gebenedijde bodem bidden en zij waren ervan overtuigd, dat 
God daar dichter bij de mens is dan overal elders op aarde en dat het gebed 
er als gevolg daarvan ook meer uitwerking zou hebben. De pelgrims kon-
den er vervolgens boete doen voor hun zonden en aflaten verkrijgen om op 
die manier hun ziel uit het vagevuur te redden en als het ware de hemelse 
zaligheid te verdienen? Zij wilden vertoeven op de heilige plaatsen en er 
mediteren over de daaraan verbonden gebeurtenissen uit het leven van 
Christus en andere bijbelse figuren. Op den duur zijn er ook genoeg bede-
vaartgangers geweest die zich onderweg in hun contact met vreemde vol- 
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ken bewust openstelden voor nieuwe indrukken en die genoten van de 
aanblik van verre steden en landen. 
In de Middeleeuwen hebben ook al inwoners van Kampen het verre land 
van de Bijbel bezocht. Juist in centra van koophandel en zeevaart moet 
alleen al de gedachte aan zo'n onderneming meer dan elders de mensen 
hebben aangesproken, want daarvoor was religieuze bezieling alleen niet 
toereikend — een zekere zucht naar avontuur en een improvisatievermo-
gen waren onontbeerlijk om zich door alle belemmeringen heen te slaan. 
In de handelssteden werd ook eerder alles wat leek op praktisch inzicht, 
voortvarendheid en onverschrokkenheid aangemoedigd. En vanzelfspre-
kend was men er beter geïnformeerd over verre landen en over de ver-
schillende reismogelijkheden en handelsroutes. 
De moeilijkheid waarmee de middeleeuwse bedevaartgangers al drie 
eeuwen na de eerste pelgrimages te maken kregen, was de verandering in 
de heerschappij over het Heilige Land. Tot 638 had het deel uitgemaakt 
van het Romeins-Byzantijnse Rijk; daarna kwam het in handen van de Ara-
bieren. Hoewel de nieuwe overheersers aanhangers waren van de Islam, 
konden sindsdien de bedevaarten van christenen gewoon doorgaan. Die 
vonden uiteraard op bepaalde voorwaarden plaats, maar de christenkei-
zers in Europa konden indirect nog wel enige invloed uitoefenen. De 
mohammedanen gedroegen zich vrij verdraagzaam, juist omdat zijzelf 
Jeruzalem eveneens als een heilige stad beschouwden en ook omdat 
andere plaatsen in Palestina hun dierbaar waren. Deze situatie van betrek-
kelijke inschikkelijkheid veranderde in de elfde eeuw, toen de Seldsjoeken 
— nomadische stammen uit Turkestan — het kalifaat van Bagdad waren 
binnengedrongen. Weliswaar hebben die zich tot de leer van Mohammed 
bekeerd, maar zij waren nu de eigenlijke machthebbers in Voor-Azië 
geworden. De Seldsjoeken namen tegenover de christenen een harde hou-
ding aan, en om die reden streefde de westerse christenheid ernaar Pales-
tina en de landweg erheen via Constantinopel, door Klein-Azië en Syrië 
weer onder christelijk staatsgezag terug te brengen. Tussen 1096 en 1291 
heeft men daarvoor een aantal Kruistochten naar Palestina ondernomen, 
maar de kruisvaarders zijn er niet in geslaagd de toegang tot en het bezit 
van de heilige plaatsen blijvend te verwerven. 
Na 1291 bleef de toegankelijkheid van het Heilige Land niet alleen afhan-
kelijk van de nieuwe verhouding van Christendom en Islam, maar ook van 
de onderlinge betrekkingen van de mohammedaanse rijken zelf. Het Mid-
den-Oosten werd weldra door twee machten beheerst. Daar was in de 
eerste plaats het mamelukkensultanaat van Egypte, waartoe Syrië en 
Palestina behoorden. Dat had zich in de dertiende eeuw grotendeels in de 
plaats van het vroegere kalifaat van Bagdad gedrongen. Vervolgens kwam 

156 



in Klein-Azië het dynamische rijk van de Osmaans-Turkse sultan op; dat 
breidde zich verontrustend in westelijke richting uit: de Turkse legers ruk-
ten tegen het midden van de veertiende eeuw Europa binnen, ze nestelden 
zich op de Balkan en voltrokken in 1453 de ondergang van het vermolmde 
Byzantijnse Rijk door de verovering van Constantinopel. 
Door de groei van het Turkse machtsgebied geraakte de bedevaartsroute 
over land naar Jeruzalem in onbruik. De pelgrims zochten meer en meer 
hun weg vanuit Italiaanse havens over zee via Rhodos en Cyprus naar het 
Palestijnse Jaffa. Deze routeverlegging houdt een natuurlijk verband met 
de goede handelsbetrekkingen die de Italiaanse kooplieden sinds de 
Kruistochten met Egypte en zijn onderhorige havens onderhielden. Vooral 
Venetië legde zich op het vervoer van pelgrims toe. In de stad ontwikkelde 
zich een zakelijk soort van toeristenbemiddeling. Daar ontmoetten de ver-
schillende reizigers van her en der elkaar in de herbergen. Zij traden ver-
volgens gemeenschappelijk, in gezelschappen van vijftig of meer perso-
nen, in onderhandeling met reders, met wie ze tegen een bepaald bedrag 
een overeenkomst voor de zeereis heen en terug en voor een verblijf van 
drie weken in het Heilige Land afsloten. Naar gelang van de verwachte toe-
stroom van Jeruzalemgangers hadden de reders twee of meer grote 
galeien voor het vervoer uitgerust.3. Het zal wijd en zijd bekend zijn 
geweest, dat er elk jaar vanaf juni in de Venetiaanse haven schepen voor 
vertrek naar Jaffa klaar lagen. Bij elkaar genomen kon de zeereis heen en 
terug met het verblijf in Palestina wel een maand of vier, vijf in beslag 
nemen. Afgezien van de weersomstandigheden werd die duur bepaald 
door de handel die de schippers onderweg met verschillende havens in 
opdracht van hun werkgevers dreven. Na aankomst in de haven van Jaffa 
regelde de schipper de binnenkomst in het land met de mohammedaanse 
gezagsdrager; hij zorgde voor tolken, reisgeleide en vervoer; hij bracht de 
pelgrims onder het beschermend toezicht van de gardiaan van het Heilige 
Graf. Aldus lagen de te bestemmen maanden voor het ondernemen van de 
lange reis voor de bewoners van de Nederlandse gewesten tussen maart en 
januari. 
Door de veranderde omstandigheden na 1291 heeft de kerk aanvankelijk 
de bedevaarten naar Jeruzalem verboden. Alleen met speciaal verlof van 
de paus mochten de heilige plaatsen worden bezocht. Desondanks zijn de 
pelgrimages toch weer op gang gekomen, zeker na 1453. Van mohamme-
daanse kant werden in het Heilige Land geen onoverkomelijke belemme-
ringen meer in de weg gelegd. Men was er zelfs tolerant genoeg om de 
kloosterorde van Sint-Franciscus metterwoon toe te laten. Aldus waren de 
daar gevestigde franciscanen, ook wel minderbroeders genoemd, instaat 
zich voor de bedevaart verdienstelijk te maken. En de gardiaan of overste 
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van het klooster Sion te Jeruzalem was een persoon van gewicht: hij trad 
sinds 1335 op als erkend beheerder van het graf van Christus en van de 
andere heilige plaatsen in het land; hij was ook de officiële contactpersoon 
bij de plaatselijke mohammedaanse overheid. De franciscanen zorgden in 
hun verschillende kloosters voor logies, voor de verpleging der zieke pel-
grims en de begrafenis van hen die aan de gevolgen van de inspannende 
tocht waren bezweken; de broeders verschaften informatie over de aflaten 
die bij de gedenkwaardige plaatsen van het christelijk geloof vielen te ver-
werven, en zij verzorgden tevens de rondleidingen. 
Bij terugkeer op hun eigen geboortegrond werden de Jeruzalemgangers, 
die zich zoveel inspanning voor hun geloof hadden getroost, met respect 
behandeld. Zij hadden de reis van hun leven gemaakt en beschikten tot 
hun dood over genoeg indrukwekkende gesprekstof. Ook konden zij, ieder 
voor zich, als bewijs van hun met succes volbrachte bedevaart een schrif-
telijke verklaring van de gardiaan van het Heilige Graf laten zien.4  En een-
maal in het jaar, op Palmzondag, vertoonden zij zich in het openbaar met 
hun meegebrachte palmtak en droegen zij met gepast zelfgevoel het vijf-
voudige Jeruzalemkruis als herkenningsteken. 

Jerazalemkru is 

"De gemene broeders van den 'Wilgen grave", in het bijzonder 
Geert Knynretorff. 
Vaak stichtten de Jeruzalemgangers na thuiskomst in hun stad een bede-
vaartsbroederschap, waarvan natuurlijk alleen diegenen lid konden wor-
den die het certificaat van de gardiaan van Jeruzalem konden overleggen. 
De doelstelling van zo'n organisatie was vóór alles het levendig houden 
van de herinneringen aan de reis naar het Heilige Land. Geheel in die lijn 
wilden de broeders ook andere gelovigen in hun eigen woongebied tot een 
pelgrimage naar het Heilige Graf aanmoedigen. Onder de indruk van hun 
reiservaringen bevorderden zij bewust de lijdensdevotie, want zij hadden 
zich langs de via dolorosa intens met het lijden van Christus beziggehou-
den en vaak in aansluiting daarop naar passende relikwieën gezocht. Zij 
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beschouwden het dan ook als hun plicht jaarlijks deel te nemen aan de 
processie op Palmzondag waarmee volgens traditie de reeks plechtighe-
den in de Goede Week opende. In een aantal steden van het bisdom 
Utrecht ontstonden zogenaamde Jeruzalembroederschappen vanaf het 
eind van de veertiende eeuw. Utrecht opende de rij in 1394, daarna kwa-
men Haarlem, Dordrecht, Leiden, Amersfoort, Middelburg, Gouda enAm-
sterdam; in het gebied van de IJssel was er dan nog Kampen s  En vermoe-
delijk is deze opsomming nog niet eens volledig. 
De Jeruzalembroederschappen telden onder hun leden zowel geestelijken 
als leken — de laatsten waren in de meerderheid en behoorden tot de adel 
en de gegoede burgerij. Misschien trof men hier en daar ook wel eens een 
enkele ambachtsman tussen de broeders aan, maar dat zullen er niet 
zoveel zijn geweest, omdat een bedevaart naar Jeruzalem nogal wat kostte. 
Wilde men naar de maatstaven van die tijd een beetje gerieflijk reizen dan 
was men zeker, zoals we verderop nog zullen zien, ongeveer tweehonderd 
goudguldens kwijt, en dat was toen een jaarinkomen van een welgesteld 
burger. Een ambachtsman kon daar gewoon niet aan beginnen of hij 
moest, als hij de reis niet als een bedelaar wilde ondernemen, het geluk 
hebben in het gevolg van een rijk heer mee te kunnen gaan. Het gemid-
delde lid van een Jeruzalembroederschap zullen we dan ook in die gele-
ding van de burgerijen moeten zoeken waaruit de kooplieden, reders en 
magistraatspersonen voortkwamen. Van het merendeel van die patriciërs 
— van de geestelijken onder hen natuurlijk zeker — kon je verwachten, dat 
ze de Latijnse school hadden doorlopen en dat ze, aldus met kennis toege-
rust, zich op weg naar en verblijvende in Palestina met de internationale 
taal van de kerk en de humanisten redelijk verstaanbaar konden maken. 
Het ledental van een Jeruzalembroederschap, waar dan ook, kan men 
alleen door schatting benaderen. In het gunstigste geval zal dat vijftien tot 
twintig hebben bedragen. Ook zullen er genoeg gezelschappen zijn 
geweest die langdurig zelfs niet aan de tien toekwamen. Ze konden hun 
vereniging op sterkte brengen door het aantrekken van buiten-leden uit 
naburige steden of van het omliggende platteland. In een dergelijk geval 
ging het nog altijd om teruggekeerde pelgrims-met-een-verklaring. Maar 
op den duur hebben sommige Jeruzalembroederschappen ook wel open-
gestaan voor mensen die het Heilige Land zelfs nooit hadden gezien. Bij tij-
delijk gebrek aan echte Jeruzalemgartgers was men wel genoopt de toela-
tingscriteria minder scherp te stellen. In zo'n periode werden dan lieden 
die plannen maakten voor een bedevaart naar het graf van Christus, en 
vervolgens personen die zich ten opzichte van de broederschap bijzonder 
verdienstelijk hadden gemaakt, in de onderbezette groep opgenomen. Is 
het veelal moeilijk om aan de hand van archiefstukken het ledental van een 
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Jeruzalembroederschap te schatten, helemaal ondoenlijk zal het zijn de 
onechte van de echte pelgrims te onderscheiden. 
En tenslotte valt het op, dat er in de broederschappen soms wel vrouwen 
voorkwamen; hun lidmaatschap zal wel uitsluitend met een geslaagde pel-
grimage in verband hebben gestaan. 
De eerste inwoners van Kampen die de reis naar het verre Jeruzalem wil-
den ondernemen of juist hadden volbracht, treffen we aan in de vijftiende 
eeuw. In totaal zijn mij slechts zes pelgrims uit die eeuw bekend, van wie 
er drie tot de geestelijke stand behoorden. De eerst vermelde enmet goed 
gevolg afgelegde bedevaart naar Jeruzalem is van 14556  en staat op naam 
van een kloosterbroeder Henric.7  In 1478 is er wederom sprake van een 
regulier, Johan Huisman; deze keerde terug met relikwieën van het Heilige 
Graf, de Calvarieberg en de Hof der Olijven.8  In beide gevallen hebben wij 
waarschijnlijk met minderbroeders te maken. En in 1489 was er nog een 
priester Johan Cornelisz, die vóór vertrek eerst nog een stuk familiegrond 
voor veertig goudguldens had verkocht" Je krijgt hierdoor meteen de 
indruk, dat het aanvankelijk in hoofdzaak geestelijken waren die .de pelgri-
mage ondernamen. De eerst genoemde Kamper Jeruzalemgangers van een 
andere stand waren Jacob Busch en Goessen Pauwels.16  Deze kooplieden 
lieten heel zakelijk, eer ze vertrokken, voor het gericht vastleggen welke 
bedragen zij nog bij thuiskomst van stadgenoten te vorderen hadden; en 
Pauwels trof daarbij een testamentaire schikking ten gunste van zijn 
vrouw voor het geval, dat hij de bedevaart niet mocht overleven." Ten 
slotte bevat het boek van de Sint-Cuneramemorie nog een aantekening 
over een Kamper burger die in 1493 in het Heilige Land is overleden. De 
man heette Johan Pael en was vermoedelijk lid van een geslacht van magi-
straatspersonen.12  Achter het genoemde zestal van vóór 1500 gaat een 
onbekend aantal soortgenoten schuil, gedeeltelijk omdat die nog niet uit 
de archivalia zijn opgedoken, gedeeltelijk omdat ze destijds onbekom-
merd, zonder enige officiële maatregel genomen te hebben, de stad verlie-
ten. 
De teruggekeerde Jeruzalemgangers van Kampen zullen de behoefte heb-
ben gevoeld elkaar op geregelde tijden in een exclusief samenzijn te ont-
moeten. Maar of zij het ook tot een broederschap in strikte zin hebben 
gebracht, is mij nergens echt overtuigend duidelijk geworden. Wat zouden 
we dan in een gunstig geval hebben kunnen verwachten? Bijvoorbeeld een 
stichtingscharter met daarin opgenomen de statuten, zoals alle middel-
eeuwse broederschappen die hebben gehad; een bestuur van twee procu-
ratoren die twee jaar in functie waren en van wie er elk jaar één als afgaand 
bestuurder moest worden vervangen; het innen van ledencontributie en 
het afleggen van rekenschap van het fmanciële beheer door de procurato- 
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ren; en vervolgens de verplichting van de leden om aan bepaalde activitei-
ten deel te nemen. Het stichtingscharter van de Jeruzalembroederschap te 
Utrecht vertoont namelijk een dergelijke inhoud.I3  Toch krijgen we een 
minimale vingerwijzing in de allereerste gezamenlijke vermelding van de 
pelgrims. Het boek van getuigenissen in civiele en criminele zaken van de 
schepenbank levert op het jaar 1487 een bewijsplaats van beperkte waar-
de; het is niet meer dan de aanhef van een verzoekschrift aan de magis-
traat: "Ersame, lieve Heren, wij gemene broeders van den hilligen grave 
begeren oetmoedeliken dat Uwe Ersame Heren ..." — de rest ontbreekt." 
Maar uit dit fragment kunnen we in ieder geval afleiden, dat er in dat jaar 
op het stadhuis een brief is afgegeven namens een min of meer georgani-
seerde groep en dat die brief was geschreven in verband met een of ander 
burgerlijk geding. Er kan hier in Kampen dus echt wel een bedevaartsbroe-
derschap hebben bestaan die bij ondernemende stadgenoten van gegoe-
den huize de pelgrimage naar Jeruzalem aanprees en bij belangstelling van 
die zijde informatie uit de eigen collectieve reiservaring verstrekte. En die 
vereniging mogen we ons gerust voorstellen achter al degenen die in de 
historische bronnen van Kampen soms als "de broeders van Jherusalem" 
of "de Hierusalemheren" maar doorgaans als "de pelgrims van Jherusa-
lem" geboekt staan. Trouwens georganiseerd betekende tevens meer 
geëerd en gerespecteerd! — die overweging zal zeker haar uitwerking niet 
hebben gemist. In de volgende bladzijden ga ik dan ook zonder aarzeling 
van deze veronderstelling uit, want zonder enig verband zouden de pel-
grims hier zeker niet tot 1580 van zich hebben doen spreken. Hoeveel 
jaren vffir 1487 de oprichting van dit gezelschap aangenomen moet wor-
den, kan ik op deze plaats nog niet aan de orde stellen. 
Het lijkt erop dat de Kamper broeders maar een zwakke vereniging hebben 
gevormd en dat alle nodige initiatieven in haar belang zijn uitgegaan van 
de stedelijke raad, die er overigens wel op gebrand schijnt te zijn geweest 
zo'n eerbiedwaardig gezelschap binnen de stadsmuren te herbergen. In de 
loop van deze studie zal telkens duidelijk naar voren komen, dat de broe-
derschap zonder de financiële, en misschien ook zonder de morele steun 
van de magistraat eigenlijk weinig bestaansmogelijkheid had. Het was mij 
bovendien gewoon nog onmogelijk speciaal voor de zestiende eeuw een 
redelijk aantal leden bij naam te achterhalen. Daarvoor zou je op z'n minst 
het omvangrijke rechterlijke archief stelselmatig moeten uitkammen. En 
het zullen er in werkelijkheid ook nog niet eens veel zijn geweest — ik 
schat de club doorlopend op een sterkte van ruwweg acht tot tien, en in de 
betere jaren op twaalf tot veertien personen. Het gezelschap telde tevens 
leden van buiten de stad. Zo worden er broeders vermeld die gedomici-
lieerd waren in Zwolle, en soms in Vollenhove of Vaassen. Tot nu toe heb 
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ik nog maar ten hoogste vijf pelgrims uit Kampen zelf gevonden, en van 
hen is er één in dit kader zelfs nog dubieus. Het vijftal bestaat uit Henrick 
Kuynretorff, Claes Kruse, Eylardt Cromme, Geert Kuynretorff en Grete 
van Jherusalem. 
Van Claes Kruse staat echter niet vast of hij ooit in Jeruzalem is geweest. 
Niettemin wordt zijn naam met betrekking tot de bedevaarten naar het 
Heilige Land genoemd. Hij stamde uit de bemiddelde en geletterde boven-
laag van de bevolking. Familieleden van hem zijn al sinds de tweede helft 
van de vijftiende eeuw vrijwel doorlopend onder het ledenbestand van de 
schepenmemorie te vinden. Kruse begon zich voor de stedelijke gemeen-
schap verdienstelijk te maken als gemeensman van het Boven-espel in de 
jaren 1516 tot 1518. Vervolgens bekleedde hij tussen 1520 en 1533 het 
schoutambt van Kampen en Kamperveen. En ten slotte zat hij in de stede-
lijke raad van 1533 tot zijn dood in 1537.'5  
Deze Kruse nu kan op een enigszins buitenissige wijze met de Jeruzalem-
broederschap in verband worden gebracht, en wel wegens een dronke-
mansgelag in de stadswijnkelder. Hij heeft daar eind februari 1519 in 
gezelschap van enkele kooplieden en kleine zelfstandigen zitten pimpelen. 
En toen de stemming tot een hoogtepunt was opgevoerd, heeft hij met een 
zekere Werner Robbertsz een weddenschap gesloten. De inzet was een 
reis naar het Heilige Graf. Die stoerdoenerij paste zich geheel aan bij de 
liturgische kalender van de kerk: het liep tegen vastentijd en de jaarlijkse 
manifestatie van de Jeruzalembroederschap op Palmzondag kwam in 
zicht; en daarmee brak pas goed het voorjaar aan, de gunstige tijd om zo'n 
pelgrimage te beginnen. Het kan zijn, dat er toen in Kampen enkele jonge-
mannen met serieuze reisplannen rondliepen. Waarschijnlijk zal Kruse als 
één van hen over zijn aanstaande pelgrimage hebben gepocht, wat door 
andere drinkebroers, onder wie Werner Robbertsz, niet ernstig is geno-
men. Hoe dan ook, tijdens die bewuste avond heeft Kruse zijn voornaam-
ste tegenspreker geboden: "hondert ende ion/ golden guldens op iiij [d.i. 
31/2  honderd] golden guldens weder als hij van Jherusalem wederqueme, 
ende solde op mey uutreysen ..." Dit voorstel zullen we aldus moeten inter-
preteren, dat de uitdager v66r de reis 125 goudguldens aan Werner Rob-
bertsz zou betalen als een garantie voor zijn vertrek en dat hij vervolgens 
bij thuiskomst — uiteraard tegen overlegging van het bekende Jeruza-
lemse certificaat, mogen we aannemen — 350 goudguldens zou krijgen. 
Dit zou na volbrachte bedevaart Kruse een voordelig saldo van 225 goud-
guldens opleveren. Werner Robbertsz moet na een nacht slapen totaal ont-
nuchterd getracht hebben van zijn gegeven woord, dat wel met handslag 
was bekrachtigd maar niet zwart op wit vastgelegd, af te komen. En omdat 
Kruse blijkbaar daartoe niet wilde meewerken, is door deze, zoals het er 
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uitziet, een geding aangespannen. Gelukkig zijn van dit proces wel de 
getuigenissen van de andere etablissementsbezoekers bewaard gebleven, 
maar helaas niet de uitspraak van het schepengericht." 
Nu kunnen we het in deze kwestie desnoods wel zonder volledige duide-
lijkheid over Jeruzalemreis en lidmaatschap stellen. In ieder geval zijn 
twee details van belang: om te beginnen het bedrag dat Kruse bij een 
geslaagde bedevaart uit de weddenschap zou overhouden. Daarmee zou 
hij de totale reiskosten gedekt hebben. Een andere nog te behandelen 
bron noemt in dit opzicht ongeveer eenzelfde bedrag. En verder is er de 
aangekondigde vertrektijd: "op mei", dat wil zeggen op 1 mei. Die was echt 
wat aan de krappe kant. Op dit punt had Kruse nog het advies van de Kam-
per Jeruzalembroeders nodig; die zouden hem zeker de raad geven het 
begin van de bedevaart een week of twee vroeger te stellen. De hele zaak 
toont duidelijk aan, dat destijds in bepaalde kringen een pelgrimage naar 
Jeruzalem tot de dagelijkse gesprekken behoorde en dat de gesprekstof 
zelfs wel op een banale wijze tot een onderneming kon inspireren. 
Van Hemick Kuynretorff blijkt in 1519 zijdelings, dat tij de reis naar Jeru-
zalem al in een der voorgaande jaren heeft gemaakt.'7  Hij was in de verte 
aan de nog te behandelen Geert Kuynretorff verwant; waarschijnlijk waren 
het achterneven. Eigenlijk was Henricks familienaam via de mannelijke 
linie De Leghe, maar hij heeft met zijn broers en zuster de familienaam van 
zijn moeder Alijt aangenomen — zoiets gebeurde in de Middeleeuwen 
vaak. Wat de reden van die naamsverandering is geweest, blijft in het duis-
ter; in ieder geval hoefde hij zich toch bepaald niet voor zijn vader en diens 
voorgeslacht te schamen, want hij kwam langs die kant voort uit een fami-
lie die rijk was geworden door koophandel en rederij en die bovendien veel 
onroerend goed bezat." Die Henrick Kuynretorff dan was gemeensman 
van het Broeder-espel geweest van 1517 tot 1519. In 1520 werd hij kerk-
meester van de Onze-Lieve-Vrouwe, welke functie hij tot 1534 vervulde. 
Daarna zat hij van 1515 af tot zijn dood in 1552 in de Raad." 
De Kamper broederschap heeft zeker één vrouwelijk lid gekend. Zij wordt 
in de stedelijke rekening van 1566 aangeduid als Grete van Jherusalem. Zij 
kwam toen voor een bijzondere vermelding in aanmerking omdat zij waar-
schijnlijk wegens ziekte verhinderd was aan de palmpaasplechtigheden 
deel te nemen. De Raad liet haar een tractatie thuis bezorgen, voor een 
deel bestaande uit de destijds zeer gewilde vijgen, rozijnen en krakelingen. 
Van haar zijn evenwel geen persoonlijke gegevens bekend. 
Van Eylardt Cromme weten we heel aanschouwelijk, dat hij in het Heilige 
Land is geweest, want er is van hem een memorietafel bewaard gebleven, 
die thans in het stadsziekenhuis hangt, en op dat paneeltje staat de man 
afgebeeld als een Jeruzalemganger met een palmtak in de linkerhand. Aan 

163 



e,  J. 

A154154 21),~~ 
LIACF1 .5"0124~.0~71g" 
Vitit ,  

Portret van Eylarrit Cromme; schilder onbekend; eigendom van het Stadsziekenhuis "De En-
gelenbergstichting" (foto 77t.A.J. Piederiet). 

164 



weerskanten van hem zijn twee wapenschildjes aangebracht. Op het ene 
staat het huismerk van Cromme; op het andere zien we een rood Grieks 
kruis, waarachter twee gekruiste palmtakken, in plaats van het eigenlijk te 
verwachten vijfvoudige Jeruzalemkruis. In het fronton boven het paneel 
zijn twee opschriften geschilderd. Het ene luidt: "A[nno] 1520 de 28 dach 
Augusti in Herusalem". Het is niet helemaal duidelijk op welke gebeurtenis 
die datum betrekking heeft. Het lijkt mij, dat hier de dag van aankomst in 
Jeruzalem wordt aangegeven. Maar dat zou niet kloppen met een andere 
bron waarover we beschikken; daar kom ik aan het eind van dit hoofdstuk 
(in voetnoot 35) nog op terug." Het tweede opschrift zegt: "A[nno] 1545 
op Sinte Franciscusdach starff Elaert Crome, pilgherum van Herusalem". 
Eylardt Cromme was in zijn tijd een man van aanzien; hij behoorde tot die 
families die door rijkdom maatschappelijk en politiek invloed in de stad 
uitoefenden. Hij werd in 1519 in de Gezworen Gemeente gekozen en in 
1524 kwam hij in de Raad.21  Hij moet tegen de dertig zijn geweest toen hij 
de tocht naar Jeruzalem ondernam. Eylardt Cromme heeft samen met zijn 
zuster Weyme van der Straten en haar dochter Geertruidt veel aan liefda-
digheid gedaan en veel geld voor de eredienst in de Sint-Nicolaaskerk 
geschonken; uit de kerkelijke rekeningen treden deze drie als bijzonder 
actieve parochianen naar voren. Zo heeft Cromme in 1538 het Pesthuis 
aan het Oorgat gesticht 22  De verpleeginrichting werd Calvariën genoemd. 
Vandaar de toepasselijke gevelsteen boven de hoofdingang; daarop 
zwoegt Christus, gebukt onder de last van zijn kruis, tegen Golgotha op; de 
achtergrond laat de stadspoort van Jeruzalem zien. Of de stichter dit ver-
pleeghuis zo genoemd heeft omdat hij — zoals wel eens is beweerd — tij-
dens zijn pelgrimage de pestziekte met alle daaraan klevende verschrik-
kingen heeft leren kennen, meen ik te moeten betwijfelen." Wel moet het 
voor hem als oud-pelgrim een goede gedachte zijn geweest, de ongeluk-
kige patiënten Christus' lijden als een troostrijk voorbeeld voor te houden. 
Het enige, min of meer bekende lid van de Kamper Jeruzalembroeder-
schap is Geert Kuynretorff geweest. Hij was vicaris in de Sint-Nicolaas-
kerk en stamde uit een koopliedenfamilie." Hij werd als geestelijke in 
1536 in de schepenmemorie opgenomen en stierf in 1545. In gezelschap 
van de prior van het Karmelieteuldooster te Woudsend in Friesland, Peter 
van Aenholt, en van een burgemeester van Sneek, Edo Romkes, ondernam 
hij evenals Eylardt Cromme in 1520, en vermoedelijk op een leeftijd van 
achter in de twintig, een bedevaart naar Jeruzalem. Zijn bekendheid dankt 
hij geheel aan het reisverslag dat hij heeft nagelaten. 
Dat geschrift is zonder vermelding van het jaar van uitgave onder de titel 
van Die Jerusalemsche Reyse bij de Kamper typograaf Peter Warnersz in 
druk verschenen. Dit kan onmogelijk vrij kort na de thuiskomst van de 
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schrijver zijn gebeurd, want de genoemde boekdrukker was pas zo'n twin-
tig jaar later zelfstandig actief.25  Het is evenwel nooit de opzet van Geert 
Kuynretorff geweest het verslag alleen voor zichzelf te houden. Vanaf de 
eerste bladzijden blijkt, dat hij zijn ervaringen juist voor anderen toegan-
kelijk heeft willen maken. Hij moet zijn reisaantekeningen onmiddellijk na 
de bedevaart tot een leesbaar geheel hebben bewerkt. Van belang is de 
vraag, hoe groot hij zich al schrijvend zijn kring van lezers heeft gedacht. 
Vermoedelijk zag hij die beperkt tot de eventueel geïnteresseerden in 
Kampen. Het lijkt erop, dat hier omstreeks 1520 de animo om op pelgri-
mage naar Jeruzalem te gaan nogal groot is geweest. Wel was in 1516 de 
heerschappij over Palestina door de Turkse sultan aan Egypte ontnomen, 
maar die machtswisseling, waarop ik zo meteen nog terugkom, heeft de 
bedevaartslust in de Nederlanden niet afgezwakt. Zo valt er in Utrecht in 
de jaren 1519-1525 zelfs een toegenomen geestdrift te constateren." Dit 
verschijnsel staat in tegenstelling tot de gesteldheid in de Duitse landen, 
waar de Reformatie en de daarop aansluitende Boerenoorlogen de aan-
dacht van Jeruzalem hebben afgeleid." Het is best mogelijk, dat Geert 
Kuynretorff alleen de bedoeling had om zijn relaas in manuscript voor 
geletterde Kampers in de "librarie" van de Sint-Nicolaaskerk, de oudste 
openbare leeszaal in de stad, ter inzage te leggen. En dan kan misschien, 
na de dood van de vicaris, Peter Warnersz er nog omstreeks 1550 voordeel 
in hebben gezien het boekje wegens zijn kwaliteiten in druk uit te geven. 
Het boekje van Kuynretorff behoort tot de interessantste bedevaartsver-
slagen die er tussen 1300 en 1600 in het Nederlands taalgebied zijn ver-
schenen. Lange tijd was dit soort reisgidsen een vrij populaire lektuur. Ze 
waren uiteraard voor plannenmakers gewoon onmisbaar, want ze gaven 
de routebeschrijving met de af te leggen afstanden en de daarvoor nodige 
reisdagen, en verder allerlei wetenswaardigheden over de heilige plaatsen 
met de daaraan verbonden aflaten. Het waardevolle van Kuynretorffs 
boekje was, dat men daarin een overzicht van de meest gangbare munt-
soorten in de te bereizen landstreken en de aan te leggen havensteden kon 
vinden; en dit met de onderlinge wisselkoersen erbij. De Kamper vicaris 
voegt er nog het advies aan toe om bij vertrek minstens voor een bedrag 
van tweehonderd goudguldens bij zich te steken." Evenzo raadt hij de pel-
grims aan zich vóór de inscheping te Venetië door een ervaren arts te laten 
onderzoeken en zich door hem de noodzakelijke medicamenten tegen de 
meest voorkomende reisongemakken — zoals verstopping, diarree enuit-
droging — te laten voorschrijven. Hij was in veel opzichten echt een dege-
lijk informant. 
Zijn verslag in dagboekvorm geeft de lezer tevens een indruk van de 
Turkse macht in het te bereizen gebied. De Turken hadden — om dit nog 
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even te herhalen — in 1453 Constantinopel veroverd. Daarmee hadden zij 
een einde gemaakt aan het Byzantijnse keizerrijk. Constantinopel was 
Istanboel geworden en daarmee de residentie van een sultan en het cen-
trum van diens bestuur. Deze verandering betekende meer en meer een 
bedreiging voor de Venetiaanse zeemacht. Vooral sultan Selim I (1512-
1520) liet zich als een machtig potentaat kennen. Hij lijfde Perzië ten wes-
ten van de Tigris bij zijn Osmaanse rijk in. In 1517 wist hij zelfs Egypte aan 
zich te onderwerpen; dat was twee eeuwen lang als een mamelukkensulta-
naat de belangrijkste staat in het Midden-Oosten geweest, maar door de 
ontdekking van de zeeweg naar Indië door de Portugezen was er een einde 
aan de welvaart gekomen. Egypte werd niet geannexeerd; een Turkse 
pasja die de opperhoogheid van de sultan te Istanboel moest erkennen, 
bestuurde het land. Wel werden Syrië en Palestina die al een jaar eerder 
aan Egypte waren ontrukt, in het Turkse rijk opgenomen. In 1520 kon men 
nog in het Heilige Land zien, dat niet alle Palestijnse Arabieren zich bij de 
machtswisseling hadden neergelegd. Met dit al beheerste sultan Selim de 
gehele Levant. De maritieme wedijver met Venetië begon zich in het 
nadeel van de Italiaanse koopmansrepubliek te ontwikkelen, waardoor de 
christen-eilanden Kreta, Rhodos en Cyprus in een hachelijke situatie 
geraakten. Tijdens hun heenreis werden Kuynretorff en zijn metgezellen 
wegens Turks machtsvertoon op zee bijna een maand in Venetië opgehou-
den, tot de doge eindelijk het sein kon geven, dat ze de overtocht naarJaffa 
konden wagen. Ondanks alle spanning in die jaren ging de devote stroom 
van toeristen, hoewel op een kleinere schaal wegens de afnemende 
belangstelling bij de Duitsers, gewoon door; maar die stond vanaf de bin-
nenkomst in het Heilige Land steeds onder strenge controle van de nieuwe 
Turkse ambtenaren. Geert Kuynretorff vermeldt de hier genoemde poli-
tieke feiten weliswaar niet; toch neemt men bij het lezen van zijn relaas de 
gevolgen ervan duidelijk waar. 
Verder deelt Kuynretorff het een en ander mee over de verschillende 
christelijke kerken die nog, naast de Rooms-Katholieke, door de Turkse 
sultan — "den grooten Turck", zo noemt hij hem — in het Heilige Land 
werden gedoogd, te weten de Grieks-Orthodoxen, de Armeense christe-
nen, de Georgiani, de Jacobieten, de Syrische kerk en de Egyptische en 
Abessijnse kopten. Hij noemt daarbij de voornaamste kenmerken van de 
verschillende geloofsopvattingen op en legt de nadruk op de punten van 
verschil met de eigen kerkleer. En ten slotte geeft hij nog een beknopte 
beschouwing over de geloofsleer van de mohammedanen en over die van 
de Joden. Aldus schetst de schrijver een beeld van een vrij ingewikkelde 
samenleving. Men was er genoodzaakt op een beperkt gebied de dierbare 
oorden met elkaar te delen; men moest er uit praktische overwegingen zijn 
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vooroordelen en andere sentimenten van superioriteit ter wille van de 
lieve vrede onderdrukken. 
De binnenkomende pelgrims uit Europa hadden natuurlijk geen flauwe 
notie van de dagelijkse omgang met mohammedanen, en ook niet van de 
politieke situatie. De Turkse overheid ontving de pelgrims tamelijk welwil-
lend op de Palestijnse bodem — heel anders dan men, te rekenen naar de 
gelijktijdige agressie tegen de christenstaten in Europa, zou verwachten. 
Nu was echter in Palestina zelf het Turkse gezag nog niet overal definitief 
gevestigd. Buiten de steden, in de woestijnen, kon men zich niet zonder 
gewapende begeleiding wagen; de Arabische bedoeienen daar zagen met 
wrok dat de hele controle op het vreemdelingenverkeer met alle daaraan 
verbonden financiële voordelen in handen van "den grooten Turck" was. 
De christenreizigers waren dan ook sterk aangewezen op de Turkse 
bescherming en hun bewegingsvrijheid was beperkt. De metterwoon in 
Palestina gevestigde christenen, van welke richting ook, hadden zich 
allengs leren schikken. Voor hen konden de maar drie weken in het land 
reizende Europeanen door onvoorzichtig gedrag veel schade aan het 
labiele evenwicht toebrengen. 
De Turkse overheid liet de bedevaartgangers niet binnen voor ze met 
naam en toenaam geregistreerd te hebben. Bij die gelegenheid betaalde de 
Venetiaanse kapitein per aangevoerde pelgrim een vaststaand bedrag aan 
vreemdelingenbelasting. Bij deze administratieve handelingen was zelfs 
de Turkse topambtenaar te Jeruzalem, de sandjak, in hoogsteigen per-
soon aanwezig.29  Telkens als hij van de aankomst van zo'n Venetiaanse 
pelgrimsboot was verwittigd, placht hij met een escorte van tweehonderd 
ruiters naar Jaffa over te komen. Met het oog op de politieke situatie in 
Palestina was het noodzakelijk de christenen uit Europa in een gewapende 
karavaan naar Jeruzalem te begeleiden. Als er destijds jaarlijks één, hoog-
stens twee schepen met pelgrims aankwamen, dan kon die "potestaet van 
Jherusalem", zoals Kuynretorff hem noemt, die persoonlijke moeite wel 
nemen. Met alles wat eraan vastzat, duurde de ontschepingsprocedure al 
gauw zeven dagen. 
In het gezelschap van de sandjak bevond zich dan altijd de gardiaan van 
het klooster Sion te Jeruzalem met twee medebroeders. Die kwam meteen 
aan boord om na te gaan welke pelgrims er eventueel nog geen toestem-
ming van de paus hadden om het Heilige Land te betreden. De gardiaan 
kon zo'n vergunning ter plaatse alsnog, met machtiging van Rome, verle-
nen. Vervolgens was het zijn taak als geloofsgenoot, de binnenkomende 
passagiers bij te brengen, hoe zij zich in de komende weken hadden te 
gedragen. Hij drukte hun de volgende raad op het hart: bezoekt nooit de 
heilige plaatsen alleen, maar liefst met vijf of zes medereizigers; hij waar- 
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schuwde in dit verband voor de gewone islamitische bevolking, "want sij 
den christen seer haetich zint ende solden hoer wreetheyt an u toenen, 
wanneer sij u alleene vynden mochten". Men diende zich zo onopvallend 
mogelijk te gedragen, toegevend te zijn, geen gesprekken te beginnen en 
vooral niet van zich af te bijten. Ondanks alle beperkingen, de christenen 
opgelegd, was het Heilige Land toen ongetwijfeld een proeftuin waarin het 
tere gewas van de tolerantie werd gekweekt. En juist om die reden was die 
kwetsbare samenleving nog wel zo boeiend als de Europese. 
Geert Kuynretorff laat zich evenwel niet alleen maar als een nuchter voor-
lichter kennen. Zijn stijl heeft ook nog een totaal andere kant: op sommige 
punten van zijn verslag uit hij zich zelfs sterk bewogen, en juist deze gloed-
volle passages zullen bij zijn lezers het heilig vuur hebben ontstoken. Hij 
beschrijft de vervoering die zich van de pelgrim meester maakt, als deze 
staat op de heilige plaatsen "daer die wonderwercken van Christo tot 
onsen nutticheyt overvloedelick gewracht sint". De schrijver heeft een 
eenvoudig, naïef geloof; als een echte middeleeuwer tekent hij te goeder 
trouw alle vrome legenden op, waarmee eeuwenlang de doorgegeven 
geloofsboodschap was opgesierd. Bij hem hoefje niet te zoeken naar uitla-
tingen van relativering of scepticisme; het was hem net als alle andere 
bedevaartgangers v66r alles te doen om gebed, lofzang, meditatie, boete-
doening en aflaat. 

Wat de pelgrim daarnaast op de gewijde bodem zocht, waren de duidelijk 
zichtbare, tastbare en onuitwisbare bewijzen van de waarheid. In die 
behoefte had de overlevering ten behoeve van de ontvankelijke pelgrim in 
ruime mate voorzien. Aldus konden de rondleidende franciscanen zonder 
aarzeling in de hof van Gethsemané nog de sporen van de historische aan-
wezigheid van Christus en zijn discipelen aanwijzen. Zo was er de plek met 
de lichamelijke afdrukken van Petrus, Johannes en Jacobus waar de drie 
apostelen door slaap waren overmand, toen hun meester zich verder in de 
hof voor een laatste gebed had teruggetrokken. Ook was nog in desteen-
achtige bodem af te lezen waar Christus ten slotte op aanwijzing van Judas 
gevangen was genomen. Al die sporen waren duidelijk in de rotsbodem te 
zien alsof ze "in weeck was gedrucket weere[n]", voegt Geert Kuynretorff 
eraan toe. Ik geef hier zijn beschrijving van de plaats van Christus' laatste 
afzondering, alwaar hij gesproken heeft: Vader, laat deze drinkbeker aan 
mij voorbijgaan. Die plaats nu "is met steenen omme belecht. Ende in 
desse stede daer Christus sijn ghebeden soe vierichlicken gedaen heft 
omme ons verlossinghe, is een steenrudtse daer in gedruckt sint die lijck-
teeckenen (afdrukken] van die ghebuychde kneën ende handen, bedec-
kende dat hyllighe anschijn Ciuisti, ligghende in der eerden op kneën ende 
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elleboeghen in sijn ghebeden of die in was ghedrucket ende gheprentet 
synt". 
Was dit verjaard bedrog, vergeten bodembewerking of werd hier invrome 
overgave net zo lang gekeken en aangepraat tot alle aanwezigen het er ook 
in zagen? In ieder geval waren deze vermeende sporen niet voor niets in de 
bodem achtergelaten! En daarom waren ze ook met geen mogelijkheid te 
verwijderen. Van dit wonder had de schrijver zich ter plaatse samen met 
zijn reisgenoten proefondervindelijk vergewist: "Van desse steen begheer-
den wi wat aff te scraepen, soe wij versochten, mer wij mochten daer nicht 
een schaeffken aff crijghen, soe wij verstonden dat niemant van Godt toe-
ghelaeten werdt, want dat vaecke besocht is. Daer uut wi wel mercken 
mochten, dat Christus onse Here toe een eewighe ghedachtenisse wil in 
den voerschreven steen blijven laeten soedanige teykenen, opdat wij daer 
uut verstaen ende begrijpen moegen woe suerlick hij daer gearbeydet heft 
omme ons te verlossen"." 
Geheel in deze zelfde sfeer past ook Kuynretorffs beschrijving van de paal 
waaraan Christus op Goede Vrijdag is gegeseld. De pelgrims kregen die te 
zien in de basiliek van het Heilige Graf. "Dese columme is van verwen 
doncker sanguinen ende met sommighe rode natuerlicke vlecken betoo-
ghen, welcke vlecken sommighe segghen die lij cicteeckenen (sporen) te 
wesen van den roeden bloede Christi, daer an seer overvloedelicken voer 
ons vertoeghen". In het verleden had men dit voorwerp van verering uit het 
huis van Pilatus naar de basiliek overgebracht "omme dat si bequaemli-
cker van allen Christen menschen, Godes kinderen, eerweerdelicken 
gheëert, anghetast ende ghekusset mach worden ende wi meer ontstee-
cken moghen worden in der heften Goodts ende hem danckbaerheyt te 
bewijsen als wi die instrumenten ende teeckenen ansien, daer hij ons soe 
costelicken an verlosset heft". 
En dan was er bij voorbeeld nog op de Olijfberg op de plaats van de Hemel-
vaart een vervallen kerk, waarin een ronde steen werd bewaard. Daarop 
zou Christus hebben gestaan en zijn discipelen gezegend voordat hij ten 
hemel opvoer. Ook in deze steen zijn "miraculoes" zijn voetstappen 
bewaard gebleven, "die ick met onsen ander broederen metten handen 
getastet hebben ende metten monde gekusset. Daer bleven wij een tijt lanc 
ende storteden onse ghebeden op die stede, soe dat wij ... mochten seggen: 
wij hebben hem anghebeden op die stede daer sijn hyllighe voeten ghe-
staen hebben". 

Door zijn interessant geschrift, dat zo'n goede voorstelling van het middel-
eeuwse bedevaarttoerisme geeft, heeft Geert Kuynretorff als enige pel-
grim uit de Kamper Jeruzalembroederschap in een beperkte kring van 
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specialisten bekendheid gekregen. Die Jerusalemsche Reyse zou eigenlijk 
een aparte studie waard zijn. Een vroegere gemeente-archivaris, J. Nan-
ninga Uitterdijk, heeft ruim honderd jaar geleden voor het eerst de aan-
dacht op het boekje gevestigd. In zijn artikel "Iets over Geert Kuynretorff 
en zijn reis naar Jeruzalem in 1520" hield hij zich bijna uitsluitend met de 
heenreis bezig.31  Zodoende kwam hij niet aan de eigenlijke hoofdinhoud 
toe, namelijk het verblijf in Jeruzalem en Bethlehem, de excursies naar de 
heilige plaatsen, de gevoelens die het vertoeven daar bij de pelgrim 
oproept, en verder het contact met de Turkse overheid en de bewoners van 
het land. Door die eenzijdigheid liet hij het meest wezenlijke onbesproken. 
Dat heeft hij zelf ook wel enigszins zo aangevoeld, want hu motiveerde aan 
het eind zijn beperking met de woorden, dat hij zich die had opgelegd om 
"wijdlopigheid" te vermijden. En later is hij er nooit in een aanvullend arti-
kel op teruggekomen. 
Kort geleden is nog weer eens gewezen op het bijzondere van Kuynretorffs 
reisverslag. Ben Wasser geeft in zijn Nederlandse pelgrims naar het Hei-
lige Land (1983) een duidelijk beeld van de bedevaart in al haar details. 
Dit doet hij aan de hand van de meest opmerkelijke passages uit de reis-
verslagen van een dertigtal pelgrims uit de zuidelijke en noordelijke 
Nederlanden die tussen 1450 en 1664 Palestina hebben bezocht. De auteur 
is door het bestuderen van het veelvoudige materiaal van uiteenlopende 
kwaliteit tot oordelen bevoegd. Hij nu waardeert in het werkje van de Kam-
per vicaris de uitgebreide en nauwkeurige beschrijving en de vrome medi-
taties bij de belangrijke heilige plaatsen. En, zo gaat hij verder, " in prak-
tisch opzicht heeft dit reisverslag heel wat meer te bieden dan de door-
snee-reisbeschrijving. Behalve praktische wenken voor middelen van ver-
voer, voor maaltijden en logies op de weg naar Venetië, het afsluiten van 
het kontrakt voor de overtocht en het H. Landbezoek en de lijst van beno-
digdheden, vinden we in dit boekje vooral veel financiële tips, terwijl de 
recepten tegen alle mogelijke reisongemakken uniek mogen heten".32  Van-
daar dat Wasser de priester uit de Bovenkerk veel en uitvoerig citeert en 
vaak naar hem verwijst. 
Verder wil ik nog stilstaan bij het ontbreken in Kuynretorffs reisverslag 
van zuiver persoonlijke informatie juist op punten waar wij die als lezers 
uit de twintigste eeuw zouden verwachten. Zo krijgen we niets te horen 
over het probleem hoe de schrijver aan beide niet-Kamper reisgenoten is 
gekomen. Daarbij zou enige uitweiding over die Friese prior en die Friese 
burgemeester op haar plaats zijn geweest, maar de Kamper vicaris nam de 
moeite niet, en zonder de titelpagina van de Jerusalemsche Reyse zouden 
we zelfs hun naam, functie en plaats van herkomst niet weten. Het kan nog 
zijn, dat Peter van Aenholt in oorsprong wel degelijk iets met Kampen had 
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te maken, want na zijn dood in 1535 werd nog een huis dat hij hier aan de 
Vloeddijk bezat, verkocht.33  Maar waarom heeft Geert Kuynretorff niet aan 
Eylardt Cromme als een mogelijke reisgenoot gedacht? Hij moet geweten 
hebben, dat zijn stadgenoot in dezelfde tijd en met hetzelfde doel zou ver-
trekken — zij behoorden toch beiden tot de wel zeer overzichtelijke Kam-
per elite; ze zullen toch beiden hun contacten met de Jeruzalembroeder-
schap hebben gehad. Bovendien had het zijn nut de reis met zoveel moge-
lijk vertrouwde metgezellen te maken, omdat elke pelgrim een aardig 
bedrag aan reisgeld bij zich droeg.34  Je kunt je zo voorstellen, dat de Jeru-
zalembroeders ook in die richting hebben geadviseerd. 
Voor Eylardt Cromme was het dus eveneens zaak niet alleen te gaan. Beide 
Kampers zullen dan onafhankelijk van elkaar, elk met eigen reisgenoten, 
zo omstreeks 17 april uit hun geboortestad zijn vertrokken. Wellicht zal de 
een de ander op enkele dagreizen afstand op de gebruikelijke route langs 
de Rijn, door WCuttemberg, Zwaben en Tyrol naar Venetië zijn gevolgd. 
Beiden zullen ernaar hebben gestreefd om eind mei dat eerste reisdoel te 
bereiken, wantje kon destijds zo'n beetje verwachten, dat er half juni van-
daar een pelgrimsboot naar Jaffa uitvoer. Je kon natuurlijk wegens alle 
voorzieningen die je in de havenstad nog te treffen had, niet op het laatste 
nippertje aankomen. Eén á twee weken van voorbereiding had je toch 
zeker vóór de inscheping nodig. Zo moest er onder andere in de herbergen 
contact worden gezocht met andere pelgrims uit verschillende landstre-
ken om gezamenlijk en onder leiding de bedevaart per schip voort te zet-
ten. Op die manier moeten Cromme en Kuynretorff na de opgelopen ver-
traging op het reisschema wegens de Turkse vlootbewegingen pas op 10 
juli met hetzelfde schip zijn uitgevaren, op 16 augustus te Jaffa aangeko-
men en op 25 daaraanvolgende Jeruzalem binnengereden.35  Op het eind-
punt van de reis werd het mannelijk deel van het reisgezelschap in het 
zogenaamde Patriarchhuis ondergebracht. Dit hospitium lag tegenover de 
kerk van het Heilige Graf. Er is dus voor beide stadgenoten gelegenheid 
genoeg geweest om elkaar tegen het lijf te lopen. Wij zouden zoiets note-
ren, Kuynretorff deed het niet. Vandaar dat onwillekeurig de vraag rijst: 
hebben de heren elkaar misschien niet gemogen? 
Maar zo'n mededeelzaamheid kan men blijkbaar niet direct van een mid-
deleeuws geschrift verwachten. Bovendien, een bedevaartsverslag ver-
strekt natuurlijk vóór alles algemene informatie. De schrijver stelt zichzelf 
niet centraal en geeft, waar wij dit zouden willen, geen uiteenzetting van 
persoonlijke beweegredenen en waarderingen. De vicaris gebruikt dan 
ook niet vaak de ik-vorm. Hij verwoordt doorgaans in zijn toelichtingen 
wat de kerk leert en wat alle pelgrims, zonder uitzondering, bij de heilige 
plaatsen aangrijpt. Slechts een enkele keer geeft hij blijk van een wat 
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nieuw-aandoend individualisme; en dat is dan niet gekoppeld aan een 
opwelling van kritiek of van een verrast-zijn bij de ontmoeting met een 
stadgenoot, maar louter aan zijn spontane nieuwsgierigheid naar de 
opvattingen en levensomstandigheden van medemensen in Palestina. Dat 
komt dan ook heel treffend tot uitdrukking in een tweetal gesprekken die 
hij op straat in Jeruzalem achtereenvolgens met een renegaat en een rabbijn 
heeft gevoerd. En deze persoonlijke passages zijn nu wel op hun plaats. 
Het kan immers zijn nut hebben dat de bezoeker tevoren weet dat er in 
Palestina afvallige christenen rondwandelen die als mameluk, als soldaat, 
in dienst van de sultan zijn getreden; en hij zal ook zeker willen vernemen 
waarom die lieden dat gedaan hebben en waarom er eventueel voor hen 
geen weg terug meer is. En dan ten aanzien van de nog in het land reste-
rende Joden blijft de intrigerende vraag: hoe kunnen zij zich in het land van 
Abraham, Izaiik en Jacob onder de overheersing van de mohammedaanse 
meerderheid schikken? En verder: wat denken zij van deze situatie en wat 
van de diaspora, de verstrooiing, waarin het merendeel van hun volk moet 
leven; waaraan valt die ellendige toestand te wijten? Het spreekt eigenlijk 
vanzelf, dat Kuynretorff een andere verklaring voor de ter sprake 
gebrachte schuld van het Joodse volk heeft dan de rabbijn. 

De Jeruzalemlcapel 
Van alle heilige oorden in Palestina heeft het graf van Christus steeds de 
grootste en onvergetelijkste indruk op de Jeruzalemgangers gemaakt —
en dit niet uitsluitend wegens Christus' dood, maar vooral ook wegens zijn 
verrijzenis. Het vereerde graf was te vinden in een kerk die in oorsprong 
deel heeft uitgemaakt van een complex van drie aangrenzende, in elkaars 
verlengde liggende heiligdommen. Die monumenten gingen terug op de 
eerste maatregelen tot instandhouding van alle door de traditie aangewe-
zen plaatsen die direct met de kruisdood van Christus te maken hebben. 
Deze piëteitshandelingen staan op naam van de eerste christenkeizer van 
het Romeinse Rijk, Constantijn de Grote (306-337). 
Voordat de keizer die drie bouwwerken kon doen optrekken, moest eerst 
een terrein voor de bouw worden vrijgemaakt. Dat kwam doordat altwee 
eeuwen eerder keizer Hadrianus (117-138) die plaats die voor de christe-
nen van zo'n bijzondere betekenis was, met een Venustempel had laten 
bedekken. Hadrianus had namelijk tijdens een bezoek aan Palestina in 129 
vastgesteld, dat Jeruzalem nog steeds niet helemaal de grote verwoesting 
aan het eind van de eerste Joodse opstand (66-70) te boven was gekomen. 
Hij wilde de stad door herbouw tot nieuwe bloei brengen, maar dan als een 
Romeinse kolonie onder de naam Aetia Capitolina. Ze zou een Romeins 
uiterlijk krijgen met tempels, triomfbogen en badhuizen, met een forum, 
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een theater en een hippodroom. Op de plaats van de vroegere Joodse tem-
pel zou een nieuwe tempel, gewijd aan Jupiter, komen en ervétór een stand-
beeld van Hadrianus zelf. Dit onwrikbare voornemen gaf onder meer aan-
leiding tot de tweede Joodse opstand (132-135). Toen Bar Kochba met zijn 
aanhang vernietigd was, konden de plannen van de keizer ongehinderd 
worden uitgevoerd; en in dat kader hadden de bouwmeesters ook het Hei-
lige Graf en de nabijgelegen kruisigingsplaats op de heuvel van Golgotha 
(Calvarië) met een kunstmatig terras overdekt om als draagvlak voor de 
Venustempel te dienen. 
In 326 is op dit terrein in opdracht van keizer Constantijn, na het omverha-
len van de niet langer gewenste bebouwing, van het oosten uit inwestelijke 
richting neergezet: ten eerste een vijfschepige basiliek, het Martyrium 
genaamd, waaronder de afvalkuil verborgen ligt waarin Sint-Helena, de 
moeder van Constantijn, volgens de overlevering het Heilige Kruis met alle 
verdere attributen van de kruisiging na drie eeuwen in miraculeus gave 
staat had teruggevonden; ten tweede een binnenhof omsloten door colon-
nades met de plaats van de kruisiging; en ten derde aan de westkant van 
dat atrium de Anastasis of de kerk van de Verrijzenis met het Heilige 
Graf.38  Het drieledig geheel is grote schade toegebracht door de Perzen in 
614 en nog voor een tweede keer in 1009 door de Seldsjoeken. En telkens 
is het weer, waar nodig, herbouwd en gerestaureerd. De kruisvaarders 
hebben er uiteindelijk met een aantal wijzigingen één aaneengesloten en 
totaal overdekte basiliek van gemaakt. Door alle noodzakelijke aanpassin-
gen aan de gegeven gesteldheid van het bouwterrein heeft de kerk, wat 
oppervlakte en niveau betreft, een enigszins rommelig voorkomen gekre-
gen, waaraan een strak grondplan ontbreekt. 
Bij het bouwrijp maken van de ongelijke grond voor de Verrijzeniskerk is 
het rotsmassief waarin zich het graf van Christus bevond, zodanig wegge-
hakt, dat de eigenlijke grafspelonk in een passende omvang als een monu-
ment boven de omliggende bodem kwam uit te steken. De kerk werd er 
ruim omheen gebouwd in de vorm van een rotonde; ze kreeg een basilicale 
constructie met een hoogopgaande lantaarn, die gedragen werd door pij-
lers en zuilen, en bekroond met een koepel. Dienaangaande deelt Geert 
Kuynretorff ons mee, "dat die kercke des Hylligen Graeves ront is, binnen 
overghewolft, hebbende dre ende soeventich pilaren, een yeghelick der-
tich voeten hoeghe. Ende boeven dat Hylligh Graff is een groot rondt gat, 
soe wijt ende soe breet, als die speluncke ofte clufte des Hyllighen Graeves 
is, alsoe dat die voerschreven speluncke heel onder den bloten hemel 
onbedeckt staet". Dat uitgespaarde open roosvenster (oculus) was blijk-
baar in navolging van het Pantheon te Rome in de koepel aangebracht om 
de overspannen ruimte een regelmatig en rustig licht te verschaffen. 

174 



interaeur van de Verrijzeniskerk te Jeruzalem; gravure in het reisverslag van C. deBruynuit 
1698 (foto (E.J. Nulselder). 

De grafspelonk zelf, onder de oculus, is gevat in een vrij in de kerk staand 
twaalfhoekig bouwsel. Aan de oostzijde grenst daaraan een voorvertrek, 
dat als de kamer van de engel wordt aangeduid. Hier heeft op Paasmorgen 
een engel de drie Maria's meegedeeld, dat Christus uit de dood was opge-
staan. Precies aan de tegenovergelegen zijde hebben de Armeense christe-
nen zich nog een kleine kapel tegen het graf gebouwd. Bovenop het twaalf-
hoekig gedeelte is ter versiering een eiborium aangebracht; dat bestaat uit 
een op zes dubbelzuiltjes rustende overkapping zoals men die ook wel 
boven altaren kan aantreffen. Het hele monument is met marmer 
bekleed.37  En Geert Kuynretorff vertelt nog dat het interieur van het graf 
werd verlicht met 29 lampen, die geschonken waren door keizers, konin-
gen en andere bedevaartgangers van hoge geboorte. 
Tijdens hun niet al te lange verblijf in Jeruzalem werden de pelgrims naar 
vast gebruik driemaal in de gelegenheid gesteld de grafbasiliek te bezoe-
ken. Je kon destijds dit belangrijke heiligdom niet vrij in- en uitgaan. Daar-
voor was de medewerking van de sandjak van Jeruzalem nodig, want die 
bewaarde als opperbeheerder de sleutel van het gebouw. De Turk ver- 
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leende alleen toegang voor het hele reisgezelschap tegelijk. Dit hing 
natuurlijk samen met het geldelijk voordeel dat de grote heer telstanboel 
van het bedevaartsverkeer trok. De sultan kon er immers op rekenen, dat 
alle pelgrims het Heilige Graf zouden bezoeken, vandaar dat hij op twee 
punten de vreemdelingentoeloop uit Europa liet controleren: in Jaffa en 
bij de grafbasiliek; degene voor wie eventueel in Jaffa door de Venetiaanse 
schipper geen entree was betaald, moest dan ter plaatse nog even afreke-
nen. We mogen wel aannemen, dat er gecontroleerd werd aan de hand van 
de in Jaffa geregistreerde namen. In ieder geval werd bij het binnenkomen 
nauwkeurig geteld. Daarvoor zat de sandjak zelf op een klein podium naast 
de ingang, waar hij, geholpen door zijn ambtenaren, de passanten goed 
kon overzien. Waren de laatste bedevaartgangers binnengelaten, dan 
deden de poortwachters de deuren achter hen op slot. Op die manier 
begon het bezoek aan de grafbasiliek zo ongeveer om vijf uur in de namid-
dag, en het eindigde de volgende morgen om elf uur als de bewaakte deu-
ren weer werden geopend. 
Geert Kuynretorff vertelt van zijn eerste bezoek aan de basiliek in de 
avond en nacht van 30 op 31 augustus 1520, dat 't gedeeltelijk bestond uit 
een kaarsenprocessie langs alle gedenkwaardige plaatsen in het gebouw. 
Daartoe hadden de Jeruzalemgangers zich geschaard onder de leiding van 
de gardiaan en diens medebroeders van het klooster Sion. De stoet trok 
rond door het uitgestrekte bouwwerk; men bezocht de grafspelonk, Gol-
gotha en de crypt van de Kruisvinding; bij elke plaats hield de gardiaan een 
passende overdenking in het Latijn, die daarna in verschillende talen her-
haald werd. Telkens werd er gebeden en gezongen. Verder brachten de 
gelovigen de avond, nacht en morgen door in individueel gebed en medita-
tie, waarbij men ieder voor zich of in kleine groepjes de heilige plaatsen 
nog eens, en naar eigen voorkeur, bezocht. De priesters onder de pelgrims 
lazen zelf de mis bij het Heilige Graf, ze reikten er het Heilig Sacrament uit 
en namen de biecht af. Tussen de bedrijven door verkwikten de bezoekers 
zich aan meegebrachte drank en etenswaren. Ook was er gelegenheid om 
in een aparte ruimte die daarvoor door de Jeruzalemse minderbroeders 
was ingericht, een paar uurtjes te slapen. Daarvan zal menigeen gebruik 
hebben gemaakt, juist omdat het reisprogramma overladen was en in een 
snel tempo werd afgewerkt. 
Kuynretorffs tweede bezoek aan de grafbasiliek vond plaats van 2 op 3 
september, het derde van 7 op 8 september. Bij die laatste gelegenheid 
woonde hij de plechtigheid bij tijdens welke enkele reisgenoten toetraden 
tot de orde van de ridders van het Heilige Graf, die gedurende de Kruis-
tochten was ingesteld. Voorwaarden voor de ridderslag waren, dat de 
belangstellenden van adellijke geboorte waren en tevens voldoende 
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inkomsten uit grondbezit trokken om er een levensstijl op behoorlijk 
maatschappelijk niveau op na te kunnen houden. Eén voor één werden de 
aspiranten in de spelonk van het Heilige Graf toegelaten, waar ze ten over-
staan van de gardiaan de riddereed aflegden. Daarbij zwoeren ze onder 
andere bescherming van de kerk, verdediging van het geloof en hulp aan 
armen, zwakken, weduwen en wezen. Vervolgens werden ze "ommegordet 
mit een gulden gordel ende sweert op die sijdt, mit een golden halsebant 
ommeghedaan ende alsoe knielden sij voer den Hyllighen Graeve mit ghe-
volden handen ende ghebuechden hoefde opten Hyllighen Graeve vor-
schreven ende ontfenghen van den gardiaen van Sijon elcx dry slaeghen in 
den necke ..." 
Onderwijl is het hoogstverbazend te vernemen, dat men, toegelaten op 
deze allerheiligste plaats met welwillende medewerking van degeen die 
namens de Turkse sultan diens gezag in Jeruzalem uitoefende, bij die rid-
derslag de aanstaande ridders ook nog plechtig liet beloven, hun leven 
desnoods te zullen inzetten "als die cruysvaert verkundighet werde tegen 
den vianden des hilligen christien gheloves". Deze eed is niet mis te ver-
staan; die ruikt naar samenzwering! Hier werd toch duidelijk misbruik 
gemaakt van de verleende gastvrijheid. Heeft de sultan dan totaal geen 
notie gehad van de gelofte die de aspiranten daar werd voorgehouden? Of 
heeft hij die in superieur zelfvertrouwen genegeerd? De gardiaan handelde 
heus niet op eigen initiatief, zo wordt ons duidelijk gemaakt, "want hem die 
macht van onsen Hyllighen Vader den Pawes in desser saken ghegheven is, 
hier in te doen ende te laeten in alre manieren ofte die Keyserlicke Maijes-
taet [de keizer van het Duitse Rijk dus] daer persoonlick teghenwoordich 
waere ende sijn macht daer in ghebruyckede". En dan voegt onze infor-
mant er meteen aan toe: ... "daer wij guede documenten ende authentijcke 
bewijs van saeghen". We zullen dan ook deze toegestane plechtigheid eer-
der moeten zien in het licht van ver gaande Turkse tolerantie dan als een 
bewijs van Turkse naïviteit, want de sultan voelde zich daarvoor sterk 
genoeg: hij had zich stevig in Europa gevestigd en kon daar naar alle kan-
ten op elk gewenst ogenblik politieke en militaire druk uitoefenen. Weldra 
zou het zwaar versterkte Rhodos aan de Johannieters ontnomen worden 
(1522) en zouden de Turkse troepen zelfs vóór de poorten van Wenen ver-
schijnen (1529). 

Het Heilige Graf is onbetwistbaar door de eeuwen heen de meest vereerde 
plaats in het Heilige Land geweest; telkens weer heeft het op depelgrims 
een onvergetelijke indruk gemaakt. Geen wonder, dat de thuisgekeerden 
in hun eigen woonsteden de herinnering eraan gestalte wilden geven in 
een zelfstandige kapel. Zo'n gedenkteken kon tevens dienen om andere 
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gelovigen-met-geld-en-goed in hun krachtige jaren tot een bezoek aan 
Jeruzalem aan te moedigen. Bij de uitvoering van een dergelijk voornemen 
hing uiteraard alles af van de beschikbare financiën. Nu eens schonk één 
enkele oud-bedevaartganger het nodige geld, dan weer een hele broeder-
schap; en in enkele gevallen zal ook een stedelijk bestuur geheel of gedeel-
telijk in de bouwkosten hebben bijgedragen. Naar gelang van de grootte 
van het stichtingskapitaal kon de bouwmeester zich bij zijn ontwerp laten 
inspireren door de ronde vorm van de eigenlijke Verrijzeniskerk van keizer 
Constantijn en variëren op het twaalfhoekig grondplan van het grafmonu-
ment in die koepelkerk. Met het oog op eventuele bouwplannen hadden de 
pelgrims vaak al afbeeldingen en tekeningen op schaal van hun reis mee-
gebracht" Was eenmaal een dergelijke Jeruzalemkapel voltooid, dan 
werd daarin een kopie van het graf geplaatst; men versierde de wanden 
met de symbolen van de pelgrimage en eventueel met de portretten van de 
bedevaartgangers. Bij krappe financiële middelen moesten de broeders 
zich tevreden stellen met een aparte kapel in de plaatselijke parochiekerk 
Enkele. steden in de noordelijke Nederlanden hebben een vrijstaande 
kapel met een twaalfhoekig grondplan in de trant van het Heilige Graf 
gehad. In Utrecht, Amsterdam en Leiden zijn die kapellen respectievelijk 
in 1581, 1644 en 1887 gesloopt. Nog aanwezig zijn die van Gouda en Delft. 
De eerste is in gerestaureerde staat bewaard gebleven; de tweede werd in 
de loop der tijden zodanig verbouwd, dat het oorspronkelijke karakter 
nauwelijks meer opvalt, maar deze zal aan de hand van gespaard gebleven 
bouwelementen gereconstrueerd worden.39  En dan zijn er nog in enkele 
steden Heilig-Graf- of Jeruzalemkapellen die deel uitmaken van bestaande 
kerkgebouwen. En soms hadden de broederschappen alleen maar een 
eigen altaar." 
In Kampen hebben de pelgrims nooit over een vrijstaande kapel beschikt. 
Wel konden zij gebruik maken van een Jeruzalemkapel in de hoofdkerk 
van de parochie, de Sint-Nicolaas. Deze kapel vond ik in twee hoogstbe-
trouwbare bronnen tot tweemaal toe voor het eerst in het jaar 1462 
genoemd, namelijk in het "Liber Diversorum"41  en in het "Digestum 
Vetus"" — beide banden zijn stedelijke memorialen respectievelijk uit de 
jaren 1247-1551 en 1448-1478. Juist door die dubbele, gelijktijdige vermel-
ding krijgen we vrij grote zekerheid, dat het jaar van stichting zo tegen 
1462 moet worden gesteld. 
De vroegste vermelding van de Jeruzalemkapel in de kerkelijke beschei-
den staat in een vijftiende-eeuws afschrift van het necrologium van de 
Sint-Nicolaas." Op deze dodenkalender hield de kerk de sterfdagen (niet 
de -jaren!) van haar weldoeners bij. De geestelijkheid herdacht de geno-
teerden op hun sterfverjaardag in een gemeenschappelijk gebed. Het aan- 
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tal namen op de lijst groeide met de jaren aan; vandaar dat men het ergens 
tussen 1478 en 1483 nodig heeft gevonden, het al uit het eind van de der-
tiende eeuw stammend origineel voor een netter overzicht te laten kopië-
ren» Het bewaard gebleven afschrift nu geeft ook de wijdingsdata van 
verschillende altaren in de kerk, maar weer zonder jaartal; zo treft men op 
17 maart aan: "Dedicatio altarts capelle Hierusalem in honorem sancti 
sepulchri Domini" (dat is: de wijding van het altaar ter ere van het Heilige 
Graf van de Heer in de Jeruzalemkapel). 
De plaatsbepaling van de Jeruzalemkapel inde parochiale hoofdkerk is 
slechts mogelijk aan de hand van een late, zestiende-eeuwse bron. Daartoe 
kan dienen een kerkvisitatieverslag uit het jaar 1575; het werd opgesteld 
door Aegidius van den Berg, de bisschop van het door Philips II ingestelde 
bisdom Deventer. Volgens dit rapport moeten we de kapel zoeken "in fine 
ecclesiae" — dat wil zeggen in de kooromgang." Deze bron bericht iets 
verder tot tweemaal toe, dat het altaar, "fundatum in honorem sepulchri 
Domini", stond "in capella senatorum" of iets anders gezegd: "in capella 
scabinorum" [scabirius-schepenJ48. Dit wijst erop, dat na 1500 de Jeruza-
lemkapel van naam is veranderd; op een enkele uitzondering na werd die 
in de zestiende eeuw de Schepenkapel genoemd. Hoe dat zo is gekomen, 
zal wat later worden toegelicht. 
De inventaris van de Jeruzalem- of Schepenkapel wordt al in het "Liber 
Diversorum" opgesomd en die bestond in 1466 onder meer uit een tweetal 
missalen, enkele antependia, een miskelk met patenen en liturgische kle-
ding.47  Vervolgens bewaarde men er zo iets wat kon doorgaan voor een 
model in het klein van het Heilige Graf, want de kerkmeestersrekening van 
1533 noemt werkzaamheden "boven dat hyllich gral"." We zullen het ons 
zo moeten voorstellen, dat men bij de inrichting van de Jeruzalemkapel, 
ook naar het voorbeeld van elders, aan dit onderdeel van de Nicolaaskerk 
een grotere ruimte heeft gegeven dan aan de andere kapellen in de koor-
omgang. Bij de laatste kerkrestauratie heeft men aan de zuidzijde van de 
kooromgang ter hoogte van de derde kapel funderingsresten aangetroffen 
die later aan de schepping van Rutger van Keulen zijn toegevoegd. Hoger-
op in de muur vertoonden zich overblijfsels van het gewelf van die driezij-
dige uitbouw, die na de Reformatie als nergens meer toe dienend is afge-
broken." 
Deze uitbouw zal even vóór 1462 zijn aangebracht. Hoe moeten we dit feit 
in al de middeleeuwse bouwactiviteiten bij de vergroting van de Sint-Nico-
laas van een gotische hallekerk tot een laat-gotische basiliek die de kerk 
haar huidige vorm hebben gegeven, inpassen? Bekend is, dat Rutger van 
Keulen het indrukwekkende kerkkoor met zijn kapellenlcrans vóór 1400 
heeft voltooid. In de vijftiende eeuw is, globaal tussen 1450 en 1490, de ver- 

179 



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

     

1 

    

           

           

           

           

           

           

           

           

        

        

        

        

        

            

Koor van de Sint-Nicolaaskerk te Kampen in zijn middeleeuwse toestand na ca. 1460 1. de 
Jeruzalem.- of Schepenkapel, 2. de "librarie"met Jaarboren de "tresoorcanter", 3. deella iake-
pel van de Schepen memorie?? (situatietekening Chr. J. Kolnunt). 

bouwing met het transept en het schip van de kerk voortgezet.5°  Vooral de 
jaren 1455 en '56 geven een opvoering van die bedrijvigheid te zien, want 
in beide jaren heeft de stedelijke overheid vele lijfrenten verkocht om aan 
voldoende bouwkapitaal te komen. Het "Digestum Vetus" geeft een lijst 
van wel 46 burgers die aldus geld verschaften.51  De herziening van de toen-
malige kerkconstructie was blijkbaar zo ingrijpend, dat de Kamper vrou-
wen en meisjes tijdens de diensten vanuit het hun toegewezen deel in het 
schip in het zicht op het koor werden belemmerd en dat ze daarom een 
betere plaats zochten in de kooromgang. Dit werd hun al gauw op straffe 
van honderd schillingen boete verboden.52  Aan de andere kant heeft de 
bestemming van die nieuw verworven ruimte geleid tot een ijver voor het 
stichten van nieuwe altaren en daaraan verbonden vicaxieën.53  
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Gedurende jaren zullen er in de bouwloodsen van de Sint-Nicolaas talrijke 
gespecialiseerde ambachtslieden hebben gewerkt. Ook zullen zich voorra-
den van over het water aangevoerde bouwmaterialen op het kerkhof en 
aan de kade langs de IJssel hebben opgehoopt. In dat beeld laat zich 
gemakkelijk een uitbreiding van de derde kapel aan de zuidzijde van de 
kooromgang voegen. Die nevenopdracht in de totale bouwactiviteit zal 
omstreeks 1460/61 zijn uitgevoerd. 
Door een post uit de kerkmeestersrekening van 1529 krijgen we enige 
zekerheid, dat de gevonden driezijdige uitbouw de Jeruzalemkapel is 
geweest. Het gaat hier om een uitbetaling in opdracht van de kerkproviso-
ren aan een of andere herbergier wegens verteringen, gemaakt door een 
zekere Ghert Dircksz "doe hij dre nije glaesen settede in de schepenkapel-
le"." Naar alle waarschijnlijkheid wijst dit op het aanbrengen van drie 
gebrandschilderde glas-in-lood-ramen door een gespecialiseerd ambachts-
man van buiten de stad. 
Dat er zich een maquette, of wat voor een afbeelding ook, van het Heilige 
Graf in die uitbouw bevond, komt nog eens uit bij een reparatie aan het tra-
ceerwerk "in dat glas bij dat hylliche graf'.55  Verder heeft Cornelis Maeler 
in 1542 in de kapel een schildering aangebracht, voorstellende de vier 
evangelisten en het Laatste Oordeel." En de alleroudste vermelding van 
de kapel, dus uit 1462, laat nog zien, dat de magistraat de muurvlakken 
naast de dagelijks veel bezochte vereringsplaats wel gebruikte voor afkon-
digingen van verordeningen gemaakt op het stadhuls.57  
Later in de vijftiende eeuw is er nog een tweede uitbouw aan de koorom-
gang aangebracht en wel naast de Jeruzalemkapel. Daarvoor werd de 
vierde straalkapel gebruikt. De verbouwing had een dubbel doel: op de 
begane grond kwam een "librarie" en erboven, verbonden met een wentel-
trap, een "tresoorcamer" of sacristie waar de liturgische gewaden, miskel-
ken en al dergelijke zaken werden bewaard. Vast staat, dat dit werk in 1480 
werd voltooid. In dat jaar namelijk richtte de Kamper magistraat een ver-
zoek tot de bisschop van Munster om medewerking voor een veilige door-
vaart van drie schepen, grotendeels bevracht met leien voor de daken van 
de nieuwe "librarie" en van de parochiekerk." In de middeleeuwen waren 
vaak bibliotheken aan de hoofdkerken verbonden. De boeken lagen er aan 
kettingen. Die boekerijen waren openbaar, maar uiteraard zullen alleen 
mensen die op zijn minst de parochieschool hadden doorlopen, er gebruik 
van hebben gemaakt. Tot gemak van de officianten bij de missen kwam de 
wenteltrap van de sacristie niet al te ver voorbij de zij-ingang van het koor 
uit, waardoor deze priesters langs een korte weg het hoogaltaar konden 
bereiken.59  
Te oordelen naar de posten in de kerkelijke rekeningen die betrekking 
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hebben op de Schepenkapel, de "librarie" en de "tresoorcamer", moeten 
het drie in het oog vallende ruimten zijn geweest, scherp afstekend tegen 
de rest van de kapellenkrans in de kooromgang. Men krijgt er telkens, dui-
delijk aangegeven, van te horen als de glazenmaker, de metselaar, de schil-
der, de timmerman of de slotenmaker er hun karweien hadden verricht. En 
ook bij ingrijpende veranderingen, door de calvinisten na de Reformatie in 
1581 in de kerk aangebracht, wordt de kapel in één adem met debeide 
andere ruimten genoemd. Ze werd toen afgeschoten en tot berghok voor 
de koster en de doodgraver gedegradeerd; ze diende voortaan tot opslag 
van gereedschap, turf, kalk en tufsteen." 
Opvallend is, dat de Jeruzalemkapel na 1520 steeds maar als Schepenka-
pel wordt aangeduid. Voor dit niet verwachte gebruik moet natuurlijk het 
een en ander ter verklaring worden aangevoerd. In de oudste gegevens van 
de kapel uit 1462 en 1466 is er nog geen sprake van een bedevaartsorgani-
satie. Alles schijnt erop te wijzen, dat de Raad de opdracht tot de bouw 
heeft gegeven. Een Jeruzalembroederschap die de bedevaart bij degegoe-
den propageerde en die ten dienste van de gehele burgerij de verering van 
het Heilige Graf bevorderde en daarvoor uit eigen middelen een speciaal 
altaar in een aparte kapel in de parochiale hoofdkerk stichtte, bestond er 
toen beslist niet. Er kan hier zelfs geen burger aangewezen worden die, 
nog geheel onder de indruk van zijn reis naar het Heilige Land in z'n eentje 
in een dergelijke behoefte heeft voorzien. Wel kunnen we aannemen, dat 
omstreeks 1460 Kamper pelgrims de magistraat tot stichting van kapel en 
altaar hebben geïnspireerd. En toen de kapel er eenmaal was, enonderwij I 
het aantal teruggekeerde Jeruzalemgangers nog toenam, zal een gevestigd 
gezelschap van "gemene broeders van den hilligen grave" zeker niet lang 
op zich hebben doen wachten — bij een dergelijke kapel behoorde toch op 
voorbeeld van elders een eerbiedwaardig gezelschap, al dan niet op de 
been gehouden door het stadsbestuur. 

Zo hebben de heren van de Raad ook steeds de speciale kapelaan van de 
kapel benoemd; die werd zelfs schepenkapelaan genoemd. In het "Liber 
Diversorum" staat de aanstelling van de eerste functionaris, een zekere 
heer Seyne, in 1462 aldus geformuleerd: hij werd aangenomen om "der 
stad capellaen te wesen ende [de] Jherusalemcapelle toe bewaren". Hij 
kreeg van stadswege een jaarinkomen van vijftig heren ponden, waarbij 
nog andere onbekende kerkelijke inkomsten geteld moeten worden. Vier 
jaar later wees de Raad Henric Vroede (of Vreede?) als zijn opvolger aan.6' 
Wel kreeg die zijn benoeming voor slechts éénjaar en moest hij elk jaar op 
de laatste zittingsdag van het schepengericht vóór Sanct Petrus ad Cathe-
dram (22 februari) een verzoek tot verlenging van zijn aanstelling indie- 
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nen.62  De kapelaan was dus niet echt zeker van zijn post. Dat blijkt al met-
een in 1467, toen zelfs zes Kamper seculiere geestelijken naast Henric 
Vroede dongen naar de bediening van de kapel." De benoeming voor tel-
kens één jaar werd in 1477 veranderd in een aanstelling "tot des raets 
wederseggen"." Vroede bleef in functie tot 1480, toen hij door Jacob Zijl 
op de voorwaarde van '77 werd opgevolgd. 
Nergens blijkt bij deze drie benoemingen iets van medebemoeienis van 
pelgrims. Maar ook later, in de zestiende eeuw, bleven zelfs de georgani-
seerde Jeruzalembroeders buiten de benoemingsprocedure. Toch moet 
de kapelaan hun bij bepaalde gelegenheden van dienst zijn geweest. In het 
gebruik van de kapel zullen de broeders hooguit als hooggewaardeerde 
gasten, niet als gelijkberechtigde deelgenoten zijn behandeld. Gezien deze 
gesteldheid zal 't verder ook nooit een punt van overweging zijn geweest 
of de kandidaat-kapelaan wel zelf het Heilige Graf in Jeruzalem had 
bezocht. 
In de zestiende eeuw zijn er nog achter elkaar vier opvolgers van de eerder 
genoemde schepenkapelaans geweest. Jacob Zijl is in 1492 na een korte 
tussendienst van enkele maanden door een zekere Albert Heket door Hen-
rick Buest opgevolgd." In diens aanstelling staat zijn eigen functie nog 
eens duidelijk omschreven als "capellaen tot Jerusalems capelle off sche-
pencapellaen.66  Deze man vervulde zijn ambt voor die tijd opmerkelijk 
lang, namelijk 52 jaar, en hij overleed in 1544. Na hem kwam mr. Jasper 
Stevensz; die was afkomstig uit Arnhem en was hier in Kampen aanvanke-
lijk in 1538 als "stadsphysicus" (geneesheer) aangesteld geweest.67  Bij zijn 
dood in 1559 heeft de Raad uit zijn nalatenschap nog een kostbare bijbel 
voor de Schepenkapel gekocht.68  Van '59 tot '77 bekleedde Tyman Her-
mansz Scheer het ambt en ten slotte is er nog tot '81 een kapelaan Henrick 
van den Hove geweest. Tot het laatst toe staat de schepenkapelaan jaar-
lijks op de betaallijst van de stedelijke dienaren in de rekeningen vermeld 
op een inkomen zoals dat al in 1462 was vastgesteld; alleen is er op den 
duur nog een toelage van 17 herenponden voor huishuur bijgekomen. 
Bij de verdere beschrijving van het ambt van de schepenkapelaan hebben 
we alleen nog iets aan de dienstperiode van Tyman Hermansz Scheer, 
want hij komt voor in de visitatieverslagen van Aegidius van den Berg, 
gemaakt in 1571 en 1575. In dat van '75 zijn nog enkele details te vinden." 
De wekelijkse taak van de kapelaan bestond uit het lezen van drie missen 
bij het altaar van het Heilige Graf. Het altaar was slechts bestemd voor één 
soort officie; buiten de Jeruzalembroederschap zullen er dus geen andere 
godsdienstige en maatschappelijke verenigingen voor hun eigen liturgi-
sche diensten gebruik van hebben kunnen maken. Verder staat er de "se-
natus Campensis" als collator opgetekend; dat wil zeggen: de stedelijke 
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raad had het recht om de kapelaan tot benoeming in zijn functie bij de 
hoge kerkelijke autoriteit voor te dragen. 
Dat collatorschap leidt vanzelf tot de vraag, of de schepenkapelaan mis-
schien ook iets met de schepenmemorie te maken heeft gehad. Een mid-
deleeuwse memorie — de naam zegt het al — hield zich bezig met het her-
denken van de overledenen met bijpassende zielmissen, gebeden en 
begrafenisplechtigheden, en daarnaast met het bevorderen van de liturgi-
sche eredienst." De schepenmemorie bestond in hoofdzaak, na 1536 zelfs 
geheel, uit de gezagsdragers van het stadhuis." Je zou zo kunnen denken, 
dat deze organisatie de Schepenkapel, gezien haar naam, ook voor eigen 
doeleinden heeft gebruikt. Maar beide visitatieverslagen van de Deventer 
bisschop tonen aan, dat de schepenmemorie haar bijzonder altaar elders 
in de Sint-Nicolaaskerk had; er is sprake van een "vicaria beatae Mariae 
virginis scabinorum"." 

Duidelijk blijkt hier, dat het speciale fonds voor de bekostiging van de 
diensten aan dit altaar (de vicarie) gesticht is door de "confratres" van de 
schepenmemorie en dat deze heren ook het collatierecht van de altaar-
geestelijke (de vicaris) hadden. Het altaar stond in de kapel van de Heilige 
Maagd die vermoedelijk aan het hoofd van de kapellenkrans in de koorom-
gang van de Sint-Nicolaas gelegen was. Het stichtingsjaar van debijbeho-
rende vicarie is niet overgeleverd. In elk geval was deze kapel zeker nog 
niet in 1393 of in 1401 ingericht. In het eerstgenoemde jaar werd door 
enkele seculiere geestelijken van de parochie de Heilig-Sacraments-
memorie gesticht, waarvan de vidimus uit 1401 van het oorspronkelijke 
stichtingscharter bewaard is gebleven. Onder de met naam en vicarie 
genoemde priesters zou de vicaris van de kapel van de Heilige Maagd 
beslist vermeld zijn, als hij er toen al was geweest." Wel kennen we uit het 
al eerder geciteerde vijftiende-eeuwse necrologium van de parochiale 
hoofdkerk de wijdingsdag van de kapel: die viel op de eerste zondag na het 
Paasoctaaf.74  Verder is er van de vicarie slechts één enkele acte bekend, en 
dan nog uit het late jaar 1577. Niettemin kan deze kapel tot de belangrijk-
ste plaatsen van religieuze verering in de Bovenkerk worden gerekend. 
Ten tijde van de beide kerkvisitaties van 1571 en '75 behoorde een zekere 
Arnoldus Brant de diensten aan het altaar te vervullen, maar deze priester 
hield langdurig verblijf buiten de stad en werd om die reden vervangen 
door Johannes Pelgrimsz. De bisschop van Deventer noemt de plaatsver-
vanger op die post in de Mariakapel zowel vicaris als "sacellanus" (kape-
laan) van de schepenbroederschap." Nu schijnt het ook elders gewoonte 
te zijn geweest, juist de vicaris van een Onze-Lieve-Vrouwekapel in de 
hoofdkerk kapelaan te noemen." Aldus lijkt het erop, dat deze priester 
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hier onder de dienstdoende altaargeestelijkheid de gelijke in rang was van 
de schepenkapelaan. 
Dit leidt tot de conclusie, dat Tyman Hermansz Scheer en Johannes Pel-
grimsz kapelaans in de oorspronkelijke betekenis van het woord zijn 
geweest: ze waren seculiere geestelijken aan wie de dienst in twee kapel-
len van bijzondere rang was opgedragen; ze waren dus altaargeestelijken 
en ze lazen ook nog aan andere altaren als gewoon vicaris missen." Daar-
mee onderscheidden ze zich van de kapelaans in latere zin, want die fun-
geerden als vaste medewerkers van de pastoor in de zielszorg onder de 
parochianen. De pastoor van Kampen had twee van dergelijke hulpen die 
in het eerste verslag van Aegidius van den Berg helaas zonder hun eigen-
naam staan genoteerd, zodat een afdoende vergelijking niet mogelijk is." 
Wel wordt in het tweede verslag de dienstdoende zielszorger aan de Bui-
tenkerk heel opmerkelijk "sacellanus pastoris" genoemd." Dat wijst er 
duidelijk op, dat die benaming een onderscheiding van de beide andere 
kapelaans inhield. 

En dan is er ten slotte nog iets wat een napluizer van de stedelijke rekenin-
gen in verwarring kan brengen: er zijn in Kampen, hoe vreemd het ook 
moge klinken, twee schepenkapellen geweest! Naast die ene in de Sint-
Nicolaaskerk was er nog een in het raadhuis. Dit feit had niet tot verwar-
ring in latere tijden hoeven te leiden als men maar die kapel in de Boven-
kerk konsekwent Jeruzalemkapel was blijven noemen. In de zestiende 
eeuw werd ze, zoals al is opgemerkt, niet meer met haar oorspronkelijke 
naam aangeduid. Dat leidt bij de bestudering van de toenmalige beschei-
den, uitgaande van het stedelijk bestuur, vrijwel steeds tot het probleem 
op welk van beide kapellen de aangetroffen gegevens nu eigenlijk betrek-
king hebben. 
Middeleeuwse stadhuizen schijnen van binnen vaak over een eigen bid-
plaats te hebben beschilct.8°  Nu dient voor Kampen gezegd, dat we eigen-
lijk geen goede voorstelling van het hele middeleeuwse raadhuis hebben. 
Het iijkt erop, dat het uit een complex van drie gebouwen heeft bestaan, 
waarvan het pand, gelegen aan de zijde van de voormalige Vispoort, waar-
schijnlijk het Stadswijnhuis is geweest. Aan het huidige Oude Raadhuis 
grensde in zuidelijke richting een tweede deel, juist op de plaats waar later 
het zogenaamde Nieuwe Raadhuis kwam te liggen. Ik ga bij deze beschrij-
ving af op de afbeeldingen van het totale complex zoals we dat op gravures 
in vogelvlucht als die van Paulus Wttewael (1598) en die uit de stedenatlas 
van Joannes Blaeu (1660) kunnen zien. In dit geval is ook de graffietteke-
ning door A. Beerstraten van omstreeks 1660 interessant, want die laat bij 
het zicht op de Oudestraat in sterk perspectief de frontgevel van het ver- 
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dwenen gebouw zien met een overhuifd balkon; vanaf deze plaats werden 
verordeningen van de Raad aan de burgerij voorgelezen. In dit gedeelte 
heeft zich, waarschijnlijk alleen op de bovenverdieping — dus opgelijke 
hoogte met de Schepenzaal in het bewaard gebleven restant — de Sche-
penkapel bevonden, want er is een passage in de stedelijke rekeningen van 
1552 die herstelwerkzaamheden "in der scepencapelle boven opt Raed-
thuys" vermeldt.81  En diezelfde bron had 't al in 1540 over stratenmakers-
arbeid "in der Broedersstrate voor de schepencapelle"82  — dat plaatst de 
kapel in dat deel van het raadhuis van waaruit je de Broederstraat volledig 
kon afkijken. Dit tweede pand zal ook op dit punt een aparte ingang heb-
ben gehad. Hoe het verder was ingedeeld, daarvan kunnen we ons nog 
geen voorstelling maken. 
De schepenkapel van het raadhuis wordt echter niet in beide visitatiever-
slagen van de bisschop van Deventer genoemd, waarschijnlijk omdat er 
aan de altaardienst geen aparte inkomsten voor de dienstdoende priester 
verbonden waren. Om de zaak niet al te ingewikkeld te maken moeten we 
maar aannemen, dat de officiële schepenkapelaan zowel in de parochiale 
hoofdkerk als in het raadhuis zijn taak heeft vervuld. 

De palmprocessie 
De enige manifestatie waarmee de Kamper Jeruzalembroederschap waar-
neembaar naar buiten optrad, was de processie op Palmzondag. In vele 
middeleeuwse steden van christelijk Europa werd deze dag op spectacu-
laire wijze door de hele bevolking en de gezamenlijke geestelijkheid 
gevierd, en dit met des te meer glans als er een broederschap van oud-
Jeruzalemgangers binnen hun muren was gevestigd. Men volgde dan een 
gebruik dat al in de vierde eeuw in Jeruzalem was ingesteld. Daar hielden 
de gelovigen jaarlijks een processie van de Olijfberg naar de Verrijzenis-
kerk van keizer Constantijn om zodoende de nederige en tegelijk feeste-
lijke intocht van Christus in de stad aan het begin van de lijdensweek te 
herdenken. Zolang het Heilige Land nog viel onder de macht van de Byzan-
tijnse keizer, vervulde bij die gelegenheid de bisschop-patriarch van Jeru-
zalem, gezeten op een ezel, de rol van Christus. Het volk omringde hem te 
voet en liep hem vooruit onder het zingen van kerkelijke liederen waarbij 
telkens herhaald werd de roep van: "Gezegend is Hij die komt in de naam 
des Heren". Kinderen namen ook aan de herdenkingstocht deel met een 
palm- of een olijftak in de hand.83  
De traditie van de palmprocessie werd sinds de achtste eeuw in ons 
werelddeel overgenomen. Aanvankelijk was het gebruikelijk naar hetJeru-
zalemse voorbeeld samen te komen in een kerk of kapel op een nabij de 
stad gelegen heuvel. Daar werden dan de mee te dragen palm- of olijftak- 
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Jan van Scorel (1495-1562), Christus op weg naar Jeruzalem; middenpaneel van het drieluik 
der familie Van Lochorst, ca, 1526; Centraal Museum, Utrecht. Uitzicht vanaf deOlifbergop 
Jeruzalem naar de toestandvan 1520. 

ken gewijd; in noordelijker streken gebruikte men daarvoor ook de takken 
van de buksboom (buxus sempervirens). Vervolgens trokken de deelne-
mers in processie door de stadspoort naar de parochiekerk. Op den duur 
vond de hele processie binnen de muren van de stad plaats; van de hoofd-
kerk begaf de stoet zich naar de tweede parochiekerk en weer terug naar 
het punt van uitgang, alwaar een extra plechtige mis werd gecelebreerd. 
Wilde men de bijbelse gebeurtenis zo echt mogelijk nabootsen, dan liet 
men een geestelijke op een ezel als Christus optreden. In de late Midde-
leeuwen werd meestal een houten beeld van Christus op een eveneens 
houten ezel meegevoerd. Op die manier bleef men tijdens de processie 
voor de spreekwoordelijke nukken van een levend rijdier gespaard. Was er 
in de stad een Jeruzalembroederschap aanwezig, dan hadden de broeders 
de deemoedige taak de op wielen gemonteerde palmezel te trekken. 
Materiaal over de Kamper palmprocessie leveren ons zo goed als alleen de 
stedelijke rekeningen. Ik heb er hierv66r al op gewezen, dat de Kamper 
Jeruzalembroederschap een bescheiden vereniging was. Opmerkelijk is, 
dat zij als geheel niet met geld in de Palmzonda.gactiviteiten opstraat 
schijnt te hebben geholpen. Zowel de financiering als de organisatie kwa-
men, zo te zien, uitsluitend aan de stad en de parochie. Het stedelijk 
bestuur leverde maar al te graag zijn bijdrage om er zodoende voor te zor-
gen, dat de feestelijke ommegang in de wijde omtrek van het IJsselgebied 
de aandacht zou trekken. Het zond ook jaarlijks zijn stadsboden uit om de 
buitenleden "tegens Palmdach ter statiën [tot het deelnemen aan de pro- 
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cessie] te nodigen". Deze pelgrims werden geheel als gasten van de stad 
behandeld — zowel in hun vervoer als in hun logies werd van stadswege 
voorzien. 
De pelgrims in de Overijsselse landstreken waren geheel op de Jeruzalem-
broederschap van Kampen aangewezen, omdat er nergens anders in hun 
onmiddellijke omgeving een dergelijke organisatie aanwezig was. De Kam-
per broederschap zal er van haar kant ook vrijwel doorlopend naar 
gestreefd hebben haar ledental symbolisch op ten minste twaalf personen 
te brengen; en bij gebrek aan voldoende gegadigden in de eigen stad zal ze 
in de wijde omtrek oud-Jeruzalemgangers hebben geworven. En voor het 
geval dat men op die manier het gewenste minimum nog niet compleet 
kreeg, was er nog altijd de mogelijkheid om een serieuze bedevaartsplan-
nenmaker voortijdig op te nemen of om de broederschap voor een heel 
enkele begunstiger van bijzonder formaat open te stellen. Het lidmaat-
schap bracht niet alleen maatschappelijk aanzien mee, maar ook een jaar-
lijkse verplichting. Nu kon de broederschap vanzelfsprekend de buitenle-
den moeilijker een opkomstplicht voor de palmprocessie opleggen dan de 
Kamper broeders. Die buitenleden waren wegens weersomstandigheden 
en moeilijk begaanbare wegen vaak genoodzaakt verstek te laten gaan. 
Vandaar dan ook dat de Kamper magistraat van zijn kant hielp om hen 
extra te activeren en hun overkomst naar en het verblijf in de stad zo 
gemakkelijk mogelijk te maken 
De meeste buitenleden kwamen uit het naburige Zwolle. Ze worden niet 
telkens bij naam genoemd, maar nog altijd meer dan de Kamper pelgrims, 
die met uitzondering van "Grete van Jherusalem" in de stedelijke rekenin-
gen zelfs geheel in de anonimiteit blijven. Overigens moeten we ons het 
aantal Zwolse broeders ook weer niet te groot voorstellen, want soms 
kwam er maar één, in het gunstigste geval verschenen er drie. Je krijgt juist 
ten aanzien van de Zwollenaren de indruk van een sterk wisselende groep. 
Verder wordt tweemaal de pastoor van Vaassen en eenmaal zijn collega uit 
Vollenhove genoemd. Van een betrokkenheid van de Sallandse en Veluwse 
adel bij de Kamper broederschap is mij helemaal niets gebleken. Ten 
slotte doet zich nog de mogelijkheid voor, dat zich onder de buitenleden 
een tweede vrouwelijk lid heeft bevonden. In de rekeningen van 1560 trof 
ik aan: "de pelgrim van Zwolle met lijn wijn Maar hierbij wordt niet duide-
lijk of de vrouw nu als Jeruzalemgangster of alleen als gast is meegeko-
men. 
Een enkele keer bevonden er zich op Palmzondag meer gasten in Kampen 
dan alleen de buitenleden van de broederschap. Dan is er sprake van hoge 
functionarissen uit het gewest die zuiver als belangstellenden voor de 
palmprocessie waren overgekomen. Dat waren in 1547 de rentmeester van 
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Salland en de schout van Zwolle; in '65 zag de stadhouder van het gewest, 
graaf Aremberg, in gezelschap van zijn gade en een adellijk gevolg de 
palinpaasfestiviteiten aan. Dat wijst erop, dat de processie met alles wat er 
omheen hoorde, een unieke bezienswaardigheid in deze streken was. 
De pelgrims van buiten werden ondergebracht in een of twee herbergen in 
de stad. Vóór 1540 had het logement, genaamd "In den Zilveren Helm", van 
de herbergier-stadsschilder Ernst Maler de voorkeur, nadien de herberg 
"Int Eenhoorn", het etablissement waar eerst de broer van Ernst, namelijk 
Henrick Maler, de leiding had en waar later Anne Goverts waardin was. 
Ook wordt een enkele maal de herberg "In den Witten Arent" van Herman 
Vette genoemd. 
Het doel van de palmprocessie was het dramatiseren van de intocht van 
Christus in Jeruzalem. Wij moeten er met onze leerplichtbeschaving van 
nu wel aan denken, dat de middeleeuwers merendeels, en zelfs in de ste-
den, analfabeet waren. Zij hadden niet genoeg aan de preken van de pas-
toor en zijn kapelaans om zich een beeld te vormen van de gebeurtenissen 
waarvan ze zelf geen getuigen waren geweest en die bovendien betrekking 
hadden op een vroegere tijd, een ander land en een andere maatschappij. 
Daarom ook had overal in Europa de geestelijkheid vanouds het essentiële 
uit het Oude en Nieuwe Testament op de wanden van de kerken in mozaïek 
of schilderwerk laten afbeelden en dat weer laten aanvullen met beeld-
houwwerk. Aldus voorgelicht raakte de eenvoudige leek vertrouwd met 
Adam en Eva, de koningen van Israël, de profeten, de Heilige Familie, de 
apostelen, de evangelisten en de buiten de Bijbel vallende martelaren —
en die dan allemaal herkenbaar aan hun attributen. Zo veel te meer nog 
kon men door het dramatiseren van de gebeurtenissen uit het Kerst- en 
Paasevangelie het geloofsleven intensiveren. 
De oorsprong van de processie op "Palmdach" ligt in Kampen naar alle 
waarschijnlijkheid in de vijftiende eeuw. Het oudste gegeven van dit kerke-
lijk gebruik stamt uit 1501 en wijst in die richting; maar de processie wordt 
dan slechts terloops in een vonnis van de schepenbank genoemd, 
Daarnaast beschikken we over een uitgebreid bericht voor het jaar 1503. 
Dat is ons meegedeeld door de Zwolse predikant Willem Nagge (t 1690); 
deze heeft voor zijn Historie van Overijsset85  gebruik gemaakt van het 
verloren gegane deel van de kroniek van de Kamper burgemeester Arent 
toe Boecop (ca. 1510- ca. 1591). Blijkens dit om zijn kou nogal eens geci-
teerde bericht begon het eind februari 1503 nog zo buitengewoon hard te 
vriezen, dat men weldra met paarden en wagens de IJssel kon oversteken. 
De barre kou duurde drie weken, en zo luidt de passage verder: "Op Palm-
dag waren de huisluiden van die Campereilanden over die IJssele in die 
stadt gekomen, om die processie met den Esel, als int pausdoom gewoon- 
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lick, te helpen doen. Maer als deze processie was gedaen ende die poorten 
geopent omtrent elf ure ende een ieder meende na huys te gaen, was daer 
niet een stucke ijs te vinden, want het was altesamen gesoncken". 
Die plotselinge forse dooi doet in toedracht een tikkeltje ongeloofwaardig 
aan. Bovendien klopt er iets niet met de tijdsaanduiding, want in het 
genoemde jaar viel Palmzondag pas op 9 april en toen was de koudepe-
riode al drie tot vier weken voorbij! Nu had Arent toe Boecop, gezien zijn 
leeftijd, dat voorval alleen van horen zeggen. Toevallig kunnen we zijn 
indirecte informatie vergelijken met een directe getuigenis. Die komt voor 
in een door opeenvolgende Kamper stadssecretarissen tussen omstreeks 
1470 en 1553 bijgehouden kroniek De annalibus quaedam nota in het 
"Liber Diversorum".87  In enkele regels vinden we daar die uitzonderlijk 
strenge vorstperiode beperkt van 1 tot 12 maart. De desbetreffende pas-
sage deelt bovendien niets mee over een spectaculaire pech van Kamper-
eilandboeren op welke dag dan ook.88  We kunnen die andere, mysterieus 
gedeformeerde berichtgeving uit de derde hand dus laten voor wat ze 
waard is. Alleen twee details wil ik eruit lichten, en wel: tijdens de proces-
sie schijnt men gewoonlijk de stadspoorten te hebben gesloten, en de hele 
plechtigheid was ongeveer om elf uur in de morgen afgelopen. 
Voor rechtstreekse, echt authentieke mededelingen over dit onderwerp 
zijn we verder geheel op de stedelijke rekeningen aangewezen. Het 
gemeente-archief bewaart er in zijn depot die dateren vanaf 1472. Wel zijn 
't aanvankelijk niet veel meer dan "pachtlappen", dat wil zeggen kladnoti-
ties van geïnde pachten. Pas sedert 1488 worden daarin ook de lonen van 
de stadsdienaren en andere uitgaven opgenomen. Deze historische bron, 
met een hiaat van negen jaar na 149489, is tot 1515 wegens het gebrek aan 
voldoende inlichting op bepaalde onderdelen nog van weinig waarde. 
Eerst met het laatstgenoemde jaar beginnen de stedelijke schatbewaar-
ders hun boekhouding professioneler op te zetten: ze gebruiken voortaan 
een keurig handschrift, ze rubriceren de ontvangsten en uitgaven duide-
lijk, en ze formuleren de posten soms vrij gedetailleerd, wat de bruikbaar-
heid voor historisch onderzoek verhoogt." Aldus krijgen we sindsdien dan 
ook in deze historische bron voor het eerst informatie over de palmpro-
cessie, de deelnemers en de bij die gelegenheid uitgedeelde tractaties. 
Ondertussen blijft 't natuurlijk wel in het duister of in onze stad de pel-
grims iets van doen hebben gehad met het ontstaan van de plaatselijke 
palinpaastraditie. Niettemin heeft de geestelijkheid bij het organiseren en 
uitvoeren van de palmprocessie ieder jaar weer opnieuw dankbaar 
gebruik kunnen maken van de medewerking van de Jeruzalembroeder-
schap. De pelgrims hadden immers hun reis gemaakt om de dierbare spo-
ren van het christendom als het ware af te tasten; die waren gesterkt in hun 
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geloof teruggekeerd en zouden zich over het algemeen met toewijding 
laten gebruiken om met het nodige vertoon hun stadgenoten voor de pre-
dikatie en liturgie tijdens de Goede Week ontvankelijk te maken. Bij de 
optocht door de stad konden ze letterlijk een rol spelen bij het zichtbaar 
maken van handelingen die in tijd en plaats ver van het gemiddelde kerk-
volk afstonden. 
Wanneer de Kamper parochie zeker al sinds het begin van de zestiende 
eeuw zoveel werk maakte van de Palmzondag, dan ligt het voor de hand, 
dat Geert Kuynretorff tijdens zijn verblijf in het Heilige Land ook in het bij-
zonder aandacht aan de gedenkwaardige ezelrit heeft besteed. In zijn reis-
verslag volgt hij precies het verhaal van de evangelisten en voegt hij er, 
zoals te verwachten, eveneens het detail aan toe, dat alleen bij Lucas 
(19:41-45) te vinden is en dat betrekking heeft op de ontroering van Chris-
tus als deze onderweg Jeruzalem vóór zich ziet liggen. Christus profeteert 
dan de toekomstige verwoesting van de stad en het leed dat de bevolking 
te wachten staat als straf voor het verwerpen van de heilsboodschap. 
Kuynretorff vlecht in de beschrijving van die palmpaasgebeurtenissen iets 
van de collectieve beleving van zichzelf en alle reisgenoten in. Dit doet hij 
naar aanleiding van de rots bij Bethfagé waarop Christus langs de weg zou 
hebben gerust nadat hij twee discipelen naar het dorp had gezonden om 
daar een ezel te gaan halen. Dan schrijft hij: "in den vorscreven steen siet 
men noch die rimpelen ende volden van den clederen ons Heren Christi 
daer hij met zijn ghebenedij de rugghe an gheseten heft. Daer ick met veele 
van mijne medebroederen mit groter weerdicheyt in naeten ende wij 
mochten daer nietis I aff schraepen". Ook hier moest wederom de ver-
meende echtheid van de goddelijke openbaring in de natuur met een 
kleine proef worden gestaafd. Voorts is er verder op de palmpaasroute de 
Gulden Poort, die eens toegang tot het historische tempelgebied had gege-
ven, maar die in 1520 al lang door de mohammedanen was dichtgemetseld. 
Desondanks bleef die poort een markant punt voor meditatie, vandaar dat 
de Kamper vicaris aldus verder gaat: "voer dese voerschreven Gulden 
Poorte vielen wij alle op onsen krikten, doende onse ghebeden, ghedenck-
ende den arbeydt ende grooten teyckenen der heften die onse Schepper in 
alre ootmoedicheyt voor ons daer hadde beweesen". 
In de zestiende eeuw had men op Palmzondag naast de Jeruzalembroe-
ders die de ezel trokken,9' twaalf "apostelen" en enige leerlingen van de 
Latijnse school nodig.92  De Kamper parochie beschikte destijds over een 
vrij grote seculiere geestelijkheid van zo'n veertig tot vijftig vicarissen en 
altaristen.93  Uit hun midden konden dus prachtig de apostelen worden 
geleverd. Sinds de oorsprong van de palmprocessie in Jeruzalem was de 
jeugd steeds sterk bij de feestelijke intocht betrokken geweest; op den 
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duur gebruikten de organisatoren bij voorkeur scholieren, en wel speciaal 
voor toepasselijke zang en declamatie. In de jaren '70 blijken bij het 
instructieve schouwspel eveneens "farizeeën" en "schriftgeleerden" mee-
gedaan te hebben. De vertolkers van deze rollen moeten we in de kring van 
de Kamper gilden zoeken. Ze worden echter pas na 1570 in de stedelijke 
uitgaven genoemd; wel laten de posten, met hun stereotiep "nae older 
gewoenten" als toelichting, doorschemeren dat er al jaren voordien gilde-
broeders actief in de palmpaasvertoning betrokken zijn geweest. En dan 
was er ten slotte nog de hele burgerij zelf: de Kamper mannen, vrouwen en 
kinderen konden allen tezamen langs de straat als het uitgelopen volk van 
Jeruzalem fungeren. Hierbij mag ook elk jaar de boerenbevolldng van de 
Kamper eilanden gerekend worden. 
Bij de reconstructie van de processie moeten we wegens de lacunes in de 
Kamper archivalia vooral van het voorbeeld van Utrecht, het kerkelijk cen-
trum in de Noordelijke Nederlanden, uitgaan. Ten aanzien van de gebrui-
kelijke activiteiten daar bestaat er al informatie uit omstreeks 1200 en die 
geeft allerlei bijzonderheden." In de bisschopsstad was dus de palmpaas-
traditie van veel ouder datum dan de daar gevestigde Jeruzalembroeder-
schap. En in hun stichtingscharter van 1394 hebben de Jeruzalemgangers 
hun jaarlijkse medewerking aan de palmprocessie vastgelegd.95  Een der-
gelijke volgorde van feiten kunnen we gerust ook voor Kampen aannemen. 
In Utrecht speelde de hele drukte zich tussen de Pieterskerk en de Dom-
kerk af. Hierop voortgaande kunnen we veronderstellenderwijs zeker twee 
vaste punten voor de Kamper processie aanwijzen, namelijk die van ver-
trek en aankomst, en wel in de beide parochiekerken: de Onze-Lieve-
Vrouwe en de Sint-Nicolaas. De af te leggen weg van "buiten" naar "boven" 
kan in dat geval niet anders dan door de hele Oudestraat hebben gelopen 
— symbolisch dus van de Olijfberg naar de stad Jeruzalem, waarbij de 
noordelijke ingang aan het transept van de Bovenkerk als de "Gulden 
Poort" van Jeruzalem moet hebben gediend. Het was dus een langer tra-
ject dan dat in Utrecht en het liep over zijn volle lengte door de hartader 
van de stedelijke samenleving. 
Blijkens zestiende-eeuws archiefmateriaal beschikte men in Kampen over 
een palmezel. Die wordt voor het eerst echt betrouwbaar in 1518 
genoemd, maar hij kan natuurlijk ook veel eerder zijn gebruikt. Er 
behoorde een Christusbeeld bij.95  En dat tweedelig attribuut stond het 
hele jaar door in de schepenkape1.97  Dat zal wel in de Schepen- of Jeruza-
lemkapel in de Sint-Nicolaaskerk zijn geweest en niet in de kapel in het 
raadhuis; maar volledige zekerheid geven de stedelijke rekeningen op dit 
punt niet." Ieder jaar opnieuw werd de palmezel door de stadstimmerman 
voor de processie rij-klaar gemaakt. Eerst zien we mr. Goessen met die 
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Christus op de palmezel; islederrijns, "wart 1 6` eeuw; gepolychromeerd lindehout; Rijksmu-
seum Het Catharijneconvent, Utrecht, 
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taak belast en in later jaren Floris Eyckenholt. Hun taak werd omschreven 
met het "op- ende affsetten" van de ezel, wat slaat op het aanbrengen en 
vervolgens weer verwijderen van wielen onder de houten combinatie. 
Na de processie werden rijdier en berijder schoongemaakt en, indien 
nodig, bijgeschilderd en gevernist. Met die klus hebben zich achtereenvol-
gens drie generaties van de familie Maler in de functie van stadsschilder 
bezig gehouden, namelijk Jacob, Albert en Arent. Alle uitgaven die op het 
onmiddellijk voorgaande betrekking hebben, staan dus opgetekend in de 
stedelijke en niet in de kerkelijke rekeningen; dit in tegenstelling tot 
Utrecht waar deze gegevens juist in de boekhouding van de Domfabriek te 
vinden zijn." De organisatie en instandhouding van de palmprocessie was 
in Kampen niet een zaak van de geestelijkheid alleen; en de ezel was 
klaarblijkelijk het eigendom van de stad en niet van de kerk. 
Vast staat, dat men hier in Kampen nog een processie op de vooravond van 
de Palmzondag hield, want de kerkmeestersrekeningen vermelden althans 
na 1550 telkens een post van uitbetaling aan de "apostelen" die meeliepen 
in de processies "opten palmenavent ende opten palmendach".1" Deze 
kleine véorafgaande processie kan langer hebben bestaan, want debeta-
ling geschiedde uit naam van de vijf jaar tevoren overleden Eylardt 
Cromme en ze was, naar het mij voorkomt, kennelijk bedoeld als een 
extraatje. Cromme had de kerk nogal wat nagelaten en uit de rente van het 
gelegateerde werden onder andere voor deze gelegenheid de priesters 
bedacht. Daardoor lijkt het erop, dat op Palmavond de ezel met bijbeho-
rend Christusbeeld in een plechtige optocht naar de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk is getrokken. Het processie-attribuut kreeg daar dan zijn traditionele 
standplaats vóór het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar.'" Klaarblijkelijk achtten 
de organisatoren de afstand van Boven- naar Buitenkerk te lang om die op 
één dag tweemaal af te leggen. Wie er nu allemaal, afgezien van de twaalf 
"apostelen", aan die eerste processie hebben deelgenomen, wordt niet 
meegedeeld. In ieder geval waren zelfs de pelgrims van buiten alop zater-
dag in de stad aanwezig. 
Bij gevolg kon op Palmzondag de feestelijke intocht zoals het behoorde in 
de Onze-Lieve-Vrouwe beginnen met de wijding van de palmtakken die de 
pelgrims van hun bedevaart hadden meegebracht — dat waren de zoge-
naamde "palmen van Jericho", die voor een zo lang mogelijk gebruik 
waren geprepareerd. Met deze bijeenkomst moet dan symbolisch het ver-
trek van Christus en zijn discipelen uit Bethanië en Bethfagé, gelegen aan 
de Olijfberg, zijn aangegeven. 
Na de palmwijding zal de stoet in de Onze-Lieve-Vrouwekerk zijn 
gevormd. Voorop placht een priester met het processiekruis te lopen. Dan 
zullen de Jeruzalembroeders met de palmezel zijn gevolgd en daarachter 
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de "apostelen". Ook de Burgemeesters, Schepenen en Raad hadden elk 
jaar hun plaats in dit ordelijk geheel. Het meelopen in de palmprocessie 
behoorde tot hun ambtelijke plichten; in de "Ordinarius Antiquus" staat 
een lijstje opgetekend van een veertigtal kerkelijke ommegangen binnen 
en om de stad, waaraan de "Eersame Heren" ambtshalve behoorden deel 
te nemen.'" 
Vervolgens zal men plechtig onder het zingen van de gebruikelijke hymne 
Magno salutis gaudio door de Oudestraat in de richting van de parochiale 
hoofdkerk zijn getrokken. In het genoemde lied, bestaande uit zes couplet-
ten, wordt de vreugde onder woorden gebracht, dat Jezus de zwakke 
mensheid verlossing en genezing heeft gebracht. In de herinnering wordt 
opgeroepen, hoe Jezus zes dagen vóór Pasen te Bethanië in het huis van 
Lazarus die hij onlangs nog uit zijn doodsslaap had gewekt, door diens zus-
ter Maria de voeten met nardus zijn gezalfd; en hoe hij vervolgens, nederig 
op een ezel gezeten, naar de heilige stad Jeruzalem is gereden. Het laatste 
couplet brengt een lofzang op de Heilige Drievuldigheid.'" 
Gedurende de feestelijke optocht door de Oudestraat zal naar het 
Utrechtse voorbeeld in ieder geval tweemaal halt zijn gehouden. Zo'n 
onderbreking werd een statie genoemd. De eerste halte was bij het raad-
huis, ongeveer halverwege de af te leggen route; en de tweede bij de ingang 
van de Sint-Nicolaaskerk. In oorsprong, toen de palmprocessies nog bui-
ten de steden begonnen, onderbrak men de intocht voor de eerste maal 
steeds bij de stadspoort. En daar zongen dan jeugdige zangertjes van de 
trans van het poortgebouw. In Utrecht was, toen de hele plechtigheid tot 
het stadscentrum beperkt werd, deze halte vervangen door een stilstand 
halverwege de Pieterskerk en de Dom, alwaar een jongenskoortje van een 
speciaal daartoe opgerichte verhevenheid de stoet toezong. 
Die eerste statie voor het raadhuis is juist het enige punt inhet Kamper 
processietraject waarover de bronnen ons inlichten. Hier leverden de 
scholieren van de Latijnse school hun bijdrage. Zij "songen ende spraken", 
zo staat het genoteerd, "opt" of "vant" en ook wel "voort" raadhuis. In het 
eerste geval hebben ze waarschijnlijk gestaan op het overhuifde balkon 
van het verloren gegane deel van het gotische raadhuis dat nog zo duidelijk 
te onderscheiden valt op de graffiettekening die omstreeks 1660 door de 
Amsterdammer A. Beerstraten is vervaardigd.'" In het tweede gevalis ook 
wel van een aangebracht plankier of "schavoth" vóór het stadhuis gebruik 
gemaakt!" Hier zullen de scholieren het Gloria, laas ethonor tibi sit Rex 
Christe Redemptor en het Ingrediente Domino ten gehore hebben 
gebracht. Die jongens waren in de kerkzang geschoold; zij zongen op de 
kerkelijke hoogtijdagen met het kerkkoor in de Sint-Nicolaas en in de 
Onze-Lieve-Vrouwe.'" 
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Het eerste lied van Glorie, lof en eer zij u, koning Christus, de Verlosser 
brengt in herinnering hoe de kinderen eens hosanna hebben gezongen, 
toen het Joodse volk met palmgezwaai Christus tegemoet trok. Dat 
gebeurde op het tijdstip dat de feestelijk binnengehaalde zijn lijden nog te 
wachten stond. Maar nu wordt Christus lof toegezongen, terwijl hij in eeu-
wigheid heerst. De zangertjes hopen, dat hun hulde Christus evenzo goed 
zal behagen als voorheen de hulde van de Jeruzalemse jeugd. 
Het tweede lied is een responsorium waarbij de voorzanger iets meedeelt, 
waarop het koor antwoordt en gedeeltelijk een fragment uit diens tekst 
herhaalt. De inhoud hiervan is dat bij de intocht van de Heer dekinderen 
der Joden de wederopstanding van het leven (resurrectionem vitae) aan-
kondigden; dat zij met palmtakken zwaaiden en riepen: hosanna in den 
hoge; en het volk dat vernomen had, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, trok 
de stad uit hem tegemoet, zwaaide met palmtakken en riep eveneens 
hosanna.'°7  Vermoedelijk zal dit responsorium half gedeclameerd half 
gezongen zijn, want er staat telkens van de scholieren genoteerd, dat zij 
zowel het een als het ander deden. 
En dan moet er in de Oudestraat tussen de twee gebruikelijke staties nog 
een derde zijn geweest waar gewone mannen uit de burgerij in woord en 
gebaar de rollen van de schriftgeleerden en farizeeën hebben gespeeld. In 
dit verband is vroeger al eens op een bijzondere post in de stedelijke reke-
ningen van 1571 gewezen 1°8; daarin is sprake van een soort regieboek voor 
de palmprocessie met een speciale inhoud van teksten, uit te spreken door 
de "schriftgeleerden" en "farizeeën". Van dit boek heeft een zekere Lucas 
Glasemaecker een afschrift gemaakt. De man mocht dit klaarblijkelijk 
doen, omdat hij enkele jaren leider van de spelersgroep uit de ambachts-
lieden en neringdoenden is geweest. i°9  Het meest opmerkelijk aan deze 
bewijsplaats is, dat het tekstboek gesigneerd was door de pastoor en dat 
het in bewaring zou blijven bij het st2dsbestuur.1°  Er zullen dus naast de 
traditionele hymnen en recitatieven in het Latijn commentaren zijn gele-
verd in de landstaal, direct begrijpelijk wel te verstaan voor jan-en-alle-
man. Dat stelt je voor de vraag: hebben die "farizeeën" en "schriftgeleer-
den" aanvankelijk misschien vrijelijk kunnen improviseren? Hebben zij 
misschien, zo voor de vuist weg, ook wel eens wat geroepen, dat iets van 
ketterij weg had? De handtekening van de pastoor zou als een teken van 
theologische controle op de nu gefixeerde inhoud uitgelegd kunnen wor-
den. Dit past dan wel in het kader van Alva's landvoogdij over de Nederlan-
den: nog maar drie jaar tevoren had deze vertrouweling van Philips II een 
eerste aanloop tot een opstand tegen Spanje weten te verijdelen en het zag 
er toen weer naar uit, dat een uitgesproken katholieke samenleving gega-
randeerd leek. Er was in die jaren al een censuur op het boekenbezit van 
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kloosters en particulieren ingesteld" en in die geest diende tevens elk 
vrijmoedig woordgebruik in het openbaar door de eerste de beste kramer 
of handwerksman voorkomen te worden. Overigens wijst het deponeren 
van de geautoriseerde tekst in het stedelijk archief van toen erop, dat de 
magistraat toch ook weer in de eigenlijke organisatie van de palmproces-
sie een overheersend aandeel had. 
De laatste statie zal dan gehouden zijn vóór de toegang tot de Sint-Nico-
laas aan de Oudestraatzijde. Hier kwam het accent te liggen op de uitbun-
dige wijze waarop de volwassen Jeruzalemmers op Palmzondag Christus 
hadden ingehaald. Ze hadden God verheerlijkt om alle wonderwerken 
waarvan ze getuigen waren geweest, en ze hadden geroepen: gezegend hij 
die als een koning komt in de naam des Heren — vrede in de hemel en glo-
rie in den hoge. Dit alles kwam aan de orde in de uitgevoerde antifoon Coe-
perunt omnes turbae, gevolgd door het eerste vers uit de lofzang van 
Zacharias: Benedictus Dominus Deus en de lofzegging van de Heilige 
Drieëenheid: Gloria Patri et Pilio et Spiritui Sancto. Hierna werd er drie-
maal met het processiekruis op de kerkdeur geslagen, die destijds bij het 
wegvallen van een echte stadspoort dienst deed als de Gulden Poort van 
Jeruzalem. Deze symbolische handeling gaf aan, dat de hemeldeuren 
wegens deerfzonden gesloten waren en dat ze door het kruis van Christus 
geopend werden."2  De Kamper burgerij kon nu, achter de palmezel aan, 
Jeruzalem. Deze symbolische handeling gaf aan, dat de hemeldeuren 
wegens de erfzonden gesloten waren en dat ze door het kruis van Christus 
ring voorstelden, hoe ze eenmaal samen, en dan voorafgegaan door Chris-
tus zelf, de Gouden Poort van het hemelse Jeruzalem zouden binnengaan. 
De pelgrims zullen de palmezel vóór het koor hebben getrokken, waarna 
de speciale mis voor de Palmzondag kon beginnen. En tijdens die plechtig-
heid behoorde de feestelijke stemming om te slaan in die van droefenis en 
klacht."3  Dan kon de pastoor met des te meer effect in zijn preek doen uit-
komen, dat op het juichend hosanna van de Palmzondag het fanatieke 
kruisigt hem van de Goede Vrijdag was gevolgd. Dit komt ook uit in de 
taakomschrijving van de Kamper pastoor: "Item op Pahnsondach sal die 
pastoir beginnen to predigen die passie ons heren gedurende die gantze 
weeke tot den Paeschavont toe"."4  

Het schijnt, dat het schepengericht de processie op Palrnzondag wel 
gebruikte om bepaalde overtreders van de stedelijke rechtsorde ten aan-
schouwen van alle medeburgers mee naar de kerk te voeren om die daar 
boete te laten doen voor de door hen gepleegde delicten. De rechtspraak 
van toen kenmerkte zich door een vermenging van wereldlijke en kerke-
lijke elementen. Zo had zij in voorgaande eeuwen de kerkelijke boetedoe- 
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ning als bijkomende straf voor misdrijven overgenomen. Voor ernstige 
vergrijpen aan lijf, eer en goed van anderen waren er de boete- en strafbe-
devaarten naar ver afgelegen heilige plaatsen, zoals naar Jeruzalem of 
Cyprus, of wat dichterbij naar Santiago di Compostella of Rome. Op den 
duur waren die opgelegde bedevaarten zelfs afkoopbaar gesteld.115  
Nu was het eigenlijk wel zo, dat men alleen burgers uit de eigen stad goed 
controleerbaar op een dergelijke wijze tot beter gedrag kon terugbrengen. 
Enigszins anders was het gesteld met delinquenten van buiten, van wie 
ook nog gevreesd kon worden, dat die, eenmaal op vrije voet na het uitzit-
ten van een opgelegde straf, elders nog eens op weerwraak zouden gaan 
zinnen. Om dit te voorkomen trachtten de schepenen hen vóór hun invrij-
heidstelling moreel te verplichten. Met zo'n voorbeeld hebben wein Kam-
pen klaarblijkelijk te doen met het geval-Beerte Bastiaanse uit 1501. Deze 
vrouw had lange tijd wegens "false comenscap" in de stedelijke gevangenis 
op de Hagenpoort vastgezeten. Vóór haar vrijlating moest ze dan ook de 
stad "oervede" doen, dat wilde zeggen: plechtig onder ede beloven, dat zij 
zich bij het uitgesproken vonnis van het gericht neerlegde en inde toe-
komst geen vergelding zou zoeken in het berokkenen van schade aan 
onverschillig welke Kamper burger. En in aansluiting daarop moest zij 
"openbaerlic opten Palmdach" met een brandende kaars vóór het proces-
siekruis uitlopen ten einde blijkbaar in de kerk vóór het hoofdaltaar, dus 
vóór God, haar gedane belofte te herhalen.116  
Deze bewijsplaats is tevens de oudste vermelding van de palmprocessie 
die ik in de Kamper geschiedbronnen heb aangetroffen. 

Op Palmzondag plachten de Jeruzalembroederschappen in de steden 
waar ze gevestigd waren, nog iets anders te doen dan zich te manifesteren 
bij de palmprocessie. Ze hielden op die dag tevens hun jaarvergadering om 
nieuwe procuratoren te kiezen en andere interne zaken te regelen. Verder 
zaten de broeders nog met genodigden, merendeels leden van het stadsbe-
stuur, aan een feestelijke maaltijd aan. De stedelijke overheden wáren bij 
die gelegenheid gewoon voor een tractatie, bestaande uit wijn, te zorgen, 
of indien de kas van de plaatselijke broederschap niet ruim was voorzien, 
eveneens in de kosten van de maaltijd bij te dragen. Het zijn juist deze eve-
nementen van de Palmzondag waaraan we over het algemeen bestaan en 
activiteit van de organisaties kunnen waarnemen. 
En nu wat Kampen betreft. Ook hier beperkte het optreden van de Jeruza-
lembroeders zich niet tot het meelopen in de processie. Alleen krijgen we 
uit de voorhanden zijnde gegevens wel een beeld van de traditionele maal-
tijd, maar niet van een algemene vergadering op Palmdag of op dedag er 
onmiddellijk aan voorafgaande of er direct op volgende. Het Kamper 
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gezelschap zal nooit over veel financiële middelen hebben beschikt, want 
de magistraat heeft steeds — althans voor zover dat vanaf 1518 valt na te 
gaan117 de maaltijd op Palmzondag voor zijn rekening genomen. Dat 
blijkt al uit de formulering van het Kamper ordinarium uit de zestiende 
eeuw; daarin leest men: "... op Palmdach schenckt de stadt den broeders 
van Jherusalem die den ezell getogen ende de statie [processie] geholpen 
hebben, een eerlicke maeltijt; daer gaen bij de burgermeysters in der tijt, 
de cameners [de cameraars, de stedelijke schatmeesters] ende een secre-
taris ende wie de raedt meer believet"."8  Onder de laatstbedoelden moe-
ten we uiteraard ook de schepenkapelaan rekenen — hij wordt in ieder 
geval twee keer met naam en toenaam genoemd." Blijkens de stedelijke 
rekeningen van 1559 werd de broederschap soms zelfs meer aangeboden 
dan die maaltijd: "... geteerdt een sierlicke maeltijt opt Raedthuys mit een 
ontbijdt des anderen dages". Vanaf genoemd jaar schijnt het gastmaal 
doorgaans in de raadszaal (schepenzaal) van het stadhuis te zijn geser-
veerd. Voordien waren de pelgrims en de andere aanzittenden in het tol-
huis bij de IJsselbrug, in een der herbergen of in de stadswijnkelder ont-
haald. De magistraat betaalde daarvoor zo'n vier á vijf stuivers, om het zo 
maar te zeggen, per couvert.* 
Werkelijk groots was de ontvangst die de Raad stadhouder Aremberg in 
1565 bereidde. Deze kwam vergezeld van zijn vrouw en een adellijk gevolg 
om de processie met de ezel als belangstellende aan te zien. Het grote 
gezelschap werd op Palmzondag vorstelijk getracteerd: extra werd voor-
zien in kruiden, geleien, "sukreijen ende andere bellaria [dessert]". En 
speellieden luisterden de maaltijd met muziek op. 
Het doet op het eerste gezicht voor niet-katholieken enigszins vreemd aan, 
dat er tijdens de Vasten zo overvloedig werd gedineerd en ook stevig van 
de wijn genoten; maar ook toen al vastte men nooit op de zondagen gedu-
rende die boetetijd van veertig dagen véér Pasen. 
Onder degenen die tussen 1530 en 1579 de maaltijden voor de Palmzondag 
bereidden, vallen achtereenvolgens de namen op van Ernst Maler, Hans 
Blijfternicht, Herman Vette en Peter Cock. Deze herbergiers zullen overi-
gens geen leden van de Jeruzalembroederschap zijn geweest, zoals kort 
geleden is verondersteld.120  Ik heb althans daarvoor geen aanwijzingen 
gevonden. 
De cameraars noteerden de gemaakte uitgaven soms met vermelding van 
het aantal aanzittenden. Aldus kunnen we een toename constateren van 
achttien personen in 1542, via twintig in '52, vierentwintig in '60 en '61 tot 
achtentwintig in '62. Desondanks blijft het moeilijk met dit materiaal het 
werkelijke aantal leden van de Kamper Jeruzalembroederschap voor de 
genoemde jaren te bepalen. Dat komt voornamelijk doordat we er onkun- 
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dig van worden gehouden hoeveel personen er telkens uit de Raad werden 
"gedeputeerd" en hoeveel stedelijke ambtenaren er door de Raad werden 
aangewezen om aan de gezelligheid deel te nemen — de ene keer zal de 
gulhartigheid immers groter zijn geweest dan de andere keer. Hoe dan 
ook, een jaar of vijf geleden is de geregelde sterkte van de broederschap 
op grond van de genoemde cijfers tussen 1542 en '62 geschat op acht tot 
vijftien leden,'2' en deze schatting lijkt mij juist. 
Terwijl de pelgrims na de palmprocessie als gasten van de magistraat aan 
een feestelijke maaltijd aanzaten, ontvingen de "apostelen" voor hun gele-
verde medewerking een beloning uit de stedelijke schatkist en uit het 
nagelaten fonds van Eylardt Cromme. De volwassen leken-deelnemers die 
zich die dag als farizeeën en schriftgeleerden verdienstelijk hadden 
gemaakt, werden van stadswege op bier onthaald. Dit gebeurde pas in de 
jaren '70; voordien moesten ze blijkbaar na hun optreden dorstig huis-
waarts keren. Toen Lucas Glasemaecker in '71 zijn spelersgroep met twee 
nieuwe krachten moest uitbreiden, wilden de aangezochten zonder voor-
uitzicht op bier zelfs niet meedoen.22  Was de Raad scheutig dan comple-
teerde deze het bier met haring. De tractatie voor de scholieren bestond 
steevast uit vijgen, rozijnen en krakelingen. 

Besluit 
Een Jeruzalembroederschap met haar opzienbarend openbaar optreden 
eenmaal per jaar op Palmzondag paste eigenlijk alleen in een volledig 
katholieke samenleving. Met de opkomst van het protestantisme kwam de 
kritiek op haar activiteiten los. De lutheranen en de steeds meer naar 
voren komende calvinisten konden geen waardering, zelfs niet de nodige 
zelfbeheersing ten aanzien van welke processie dan ook opbrengen, en 
zeker niet voor een gedramatiseerde Palmpaasherdenking — voor die hele 
vertoning met een houten ezel op wielen, bereden door een houten Chris-
tus. In 1572, vierjaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, zette in vele 
Nederlandse steden de revolutionaire reformatie in. Tijdens de buitenge-
woon onzekere jaren 1572 tot 1580 kwam ook de Kamper parochie meer 
en meer in het nauw, en de hele stad door het gelijktijdig verloop van 
nering en negotie in een diep dal. De belangstelling voor bedevaarten naar 
Jeruzalem zakte af, ook voor de eventuële relieken en de palmtakken die 
de pelgrims hadden meegebracht. 
Zo kondigde zich voor Kampen de kentering der tijden aan, toen op 11 
augustus 1572 graaf Willem van den Berg, de zwager van Willem van Oran-
je, de stad veroverde en zodoende aan de zijde van de opstand tegen Phi-
lips II bracht. Hij hield haar tot 19 november daaraanvolgende bezet. Vrij-
wel meteen eisten de geuzen de Sint-Nicolaas op en de kerk werd vervol- 
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gens met stevige hand voor de calvinistische eredienst ingericht. Enorme 
schade brachten de kerkplunderaars aan de rijke inventaris aan: altaren, 
beelden, het koperen sacramentshuisje vóór de koorafsluiting moesten 
het ontgelden; het kerkzilver en de kazuifels werden gestolen, de zangboe-
ken van het koor uit de band gerukt, verscheurd en in het gunstigste geval 
onder de burgerij verpatst.123  De katholieke geestelijkheid werd in oktober 
uit de stad verbannen;124  en de stedelijke raad en de Gezworen Gemeente 
ontliepen een politieke zuivering op godsdienstige grondslag niet.124  
Nadat Willem van den Berg op de nadering der Spaanse troepen onder 
Alva's zoon don Frederik Kampen had verlaten, is nog vóór kerstmis 1572 
bisschop Aegidius van den Berg uit Deventer overgekomen "voir die 
reconciliatie van S. Nicolaaskercke ende desselven kerckhoff, bij den geu-
sen geprophaniert [ontheiligd, ontwijd]".126  Nu de storm was overgewaaid, 
trachtten de kerkmeesters, geholpen door de magistraat, de opgelopen 
schade zoveel mogelijk te herstellen. De pastoor, de kapelaans, de vicaris-
sen en de altaristen hadden na hun terugkeer weer nieuwe liturgische kle-
ding nodig. Opdrachten ter vervanging van de verdwenen miskelken, cibo-
ries en monstransen werden aan zilversmeden gegeven. Antifonaria, gra-
dualen, missalen en psalteria dienden te worden teruggekocht, gerepa-
reerd, aangevuld of totaal vervangen.127  
En wat de palmezel betreft, die is ook niet aan de aandacht van de bezet-
ters ontsnapt; het bijbehorend Christusbeeld is zelfs geheel aan stukken 
geslagen. Aan de schrijnwerker Jacob Pauwelsz en de schilder Albert 
Maler werd het herstelwerk daarvan opgedragen.128  Aan de hand van de 
desbetreffende posten in de stedelijke rekeningen krijg je toch wel de 
indruk, dat deze opvallende processie-attributen in de Jeruzalemkapel van 
de Bovenkerk hebben gestaan. Want waren ze gedurende de bezettingspe-
riode in de schepenkapel van het raadhuis geplaatst geweest en daarmee 
onder het directe toezicht van de aanvankelijk nog niet gezuiverde magi-
straat, dan zou het vooral in de eerste drie weken mogelijk zijn geweest 
ezel en berijder te laten onderduiken. Bovendien staat het ook nog te 
bezien of de beeldenstormers de kans hadden gekregen om in de schepen-
kapel van het raadhuis op gelijke wijze huis te houden als zij dat in de sche-
penkapel van de Sint-Nicolaaskerk hebben gedaan, want de laatste bid-
plaats  met alle opschik van de Jeruzalemgangers moet wel degelijk de aan-
dacht der plunderaars hebben getrokken. In deze richting doordenkend 
meen ik 't een en ander als waar te kunnen aannemen, ook al krijgt men bij 
de posten in de stedelijke rekeningen die de vervanging van het gestolene 
en het herstel van het beschadigde betreffen, nooit helemaal zekerheid 
over welk van beide kapellen het nu gaat. 
In weerwil van de ongehinderde vernielzucht van het geuzengarnizoen is 
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ons hoogstwaarschijnlijk één stuk inventaris van de Jeruzalemkapel in de 
Bovenkerk tot de dag van vandaag bewaard gebleven. Dat is de hierv66r al 
beschreven memorietafel van Eylardt Cromme die thans in het bezit is van 
het stadsziekenhuis.1" Ik ben tot deze veronderstelling gekomen door alle 
bijzondere details van gekruiste palmtakken, het niet-volledige Jeruzalem-
kruis en de teksten die de schilder erop heeft moeten aanbrengen. Elders 
hebben Jeruzalembroeders zich eveneens laten portretteren en kwam hun 
afbeelding goed zichtbaar in de eigen kapel te hangen. Maar gewoonlijk 
gebeurde dit in de vorm van een groepsportret. Zulke schilderijen zijn er 
bij voorbeeld van de Utrechtse broederschap bewaard gebleven en die zijn 
het werk van Jan van Scorel. Deze bekende schilder maakte er eveneens 
een van het Haarlemse gezelschap. Van beide pelgrimsorganisaties was hij 
lid; hij had het Heilige Land in 1520 bezocht — vermoedelijk gelijktijdig 
met de Kampers Cromme en Kuynretorffl Hij portretteerde de broeders 
tot het middel, met de palmtak in de hand en het Jeruzalemkruis op de 
borst, en zichzelf temidden van hen. 
Nu is er in de kerkelijke rekeningen een zich jaarlijks herhalende post te 
vinden over een "tafelken" (een beschilderd paneeltje) van de Kamper 
schepen marv6ór eenmaal per jaar een kaars werd gebrand.'" De kerk-
meesters lieten de koster deze handeling uitvoeren in overeenstemming 
met de wilsbeschikking van Eylardt Cromme, neergelegd in het legaat dat 
deze de Sint-Nicolaaskerk had nagelaten. Het is zeer goed mogelijk, dat we 
hier te maken hebben met de memorietafel van het ziekenhuis en dat die 
daar via het vroegere Pesthuis aan het Oorgat, de stichting van de gepor-
tretteerde, terecht is gekomen. Als deze veronderstelling juist is, dan kan 
het niet anders dan dat deze memorietafel in oorsprong in de Jeruzalem-
kapel heeft gehangen en dat ze aan de kerkplundering van 1572 is ontko-
men doordat men haar tijdig uit de kerk heeft weggehaald en naar het min-
der kwetsbare Pesthuis heeft overgebracht. Het is opmerkelijk, dat ook 
later de calvinistische bestuurders van het huis het paneel van deze ver-
dienstelijke stadsburger hebben laten hangen."' 
Ondanks het korte schrikbewind van Van den Berg is het gebruik van de 
jaarlijkse processie op Palmavond en Palmzondag niet onderbroken 
geweest. Al het volgend jaar waren de pelgrims, "apostelen", "farizeeën" en 
"schriftgeleerden" weer samen met scholieren actief. Toch was dehoogtij-
delijke glans van het hele evenement er wat af. Van buiten de stad staat er 
nog maar eenmaal, in '77, één pelgrim uit Zwolle in de herberg "Int Een-
hoorn" als gast van de magistraat genoteerd. En van de feestelijke maaltijd 
van het stadsbestuur met de broederschap en andere genodigden was met 
uitzondering van '76 geen sprake meer. De ware animo leek zoek. De tijd 
was er trouwens ook niet naar. Het stedelijk bestuur had fmanciële zorgen, 
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want sinds don Frederik eind 1572 Kampen weer aan de Spaanse zijde had 
gebracht, was de stad belast met een "hoogduits" garnizoen, dat met zijn 
aanhang van vrouwen en kinderen op een totaal van meer dan duizend 
ongenode gasten kwam.'32  En dat bij een stadsbevolking van naar schat-
ting ruim 6.000 zielen.'33  De bezetting parasiteerde in toenemende mate 
op de stedelijke schatkist en op de huishoudingen der burgers. Bij het 
overlijden van de Spaanse landvoogd te Brussel, don Requesens, in maart 
1576 liep ze zelfs niet met alle slecht betaalde garnizoenen uit de noorde-
lijke Nederlanden weg om in de rijke Vlaamse en Brabantse gewesten 
compensatie voor achterstallig soldij te halen — wel een teken, dat ze hier 
in de verarmde stad haar naaste toekomst in materieel opzicht nog wel 
redelijk verzekerd achtte. Tijdens de Pacificatie van Gent en deUnie van 
Brussel had de Kamper magistraat aldus geen vrijheid van handelen om 
met de andere Nederlandse gewesten mee te doen. De stad voelde maand 
na maand de druk van het garnizoen toenemen, vooral toen ze in het voor-
jaar van 1578 werd belegerd door de partij van de opstand: de kleine bur-
gerij leed hongersnood en de magistraat zag zich zelfs genoodzaakt het 
kerk- en het stadszilver tot noodgeld te doen omsmelten.13' Maar de capi-
tulatie en de overgang naar de andere partij brachten geen opluchting, 
want men kreeg van de andere kant opnieuw inlegering opgelegd. 
Begunstigd door de veranderde omstandigheden begonnen najuli 1578 de 
gereformeerden zich te roeren. Zij wisten zich geruggesteund door het 
nieuwe garnizoen. Bovendien propageerde Willem van Oranje destijds 
algemeen landelijk een religievrede voor de stedelijke samenlevingen: 
waar ook maar ten minste honderd gezinshoofden voor hun geloofsrich-
ting om een kerk vroegen, zou die moeten worden afgestaan. Hier in Kam-
pen werd een dergelijk verzoekschrift aan de Raad zelfs door meer dan 
honderd gezinshoofden getekend.'36  De Kamper magistraat aarzelde zich 
ondertussen duidelijk in de geest van de Pacificatie en de Unie van Brussel 
uit te spreken en met dat getalm werd het geduld van de gereformeerden 
op de proef gesteld; vandaar dat de verstandhouding tussen katholiek en 
calvinist in de stad weldra te wensen overliet. Zo kon het gebeuren dat in 
september wat burgers en soldaten achtereenvolgens de kerk van het Hei-
lig-Geestgasthuis en de kerk en het klooster van de minderbroeders (fran-
ciscanen) plunderden136  — kennelijk om die voor hun eigen godsdienstoe-
feningen vrij te maken. Wonder boven wonder slaagde de stedelijke over-
heid erin nog enig gezag te ontwildcelenl" en de orde te herstellen, zodat 
de franciscanen, op wie de gereformeerden het vooral begrepen hadden, 
in ieder geval nog in hun kerk en klooster gehandhaafd bleven. 
Hoewel de atmosfeer in Kampen gespannen bleef, konden de leden van de 
Raad en de Gezworen Gemeente nog op de gebruikelijke keurdag in 
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januari 1579 in hun autoriteit hernieuwd worden.138  Dat moet politiek heel 
handig gespeeld zijn geweest, want in die bewogen tijd van revolutionaire 
reformatie was handhaving van de factie van het behoud in haar overheer-
sende positie in de stedelijke belangencolleges van primair belang. Juist 
die jaarlijkse, vanouds vastgestelde dag der verkiezingen, waarop de 
nieuwe schepenen werden aangewezen en de vacatures in Raad en 
Gemeente vervuld, bood immers een geschikte aanleiding voor ontevre-
den burgers om door oploop en dreigement de gezagsdragers van hun kus-
sens te stoten en de bestuursbevoegdheid in andere handen te doen over-
gaan. Vandaar dan ook dat de overtroefde calvinisten bij het gecoordi-
neerde bestuur van de opstand een klacht indienden, waarbij zij erop 
wezen, dat enkele personen op het stadhuis hun functie nog te danken 
hadden aan de herzuivering, doorgevoerd door don Frederik in december 
1572, en dat ze desondanks op de laatste keurdag waren gehandhaafd.139  
Maar de magistraat kwam niet op de vernieuwing terug en kreeg het zelfs 
gedaan, dat de stad van de inlegering van troepen werd verlost. 
Bij deze stand van zaken heeft in 1579 op beperkte schaal een processie 
met de ezel op Palmzondag plaats gevonden. De Raad moest daarbij 
klaarblijkelijk duchtig rekening houden met de mogelijke ergernis en spot-
zucht der andersdenkenden. De aangevraagde religievrede was nog steeds 
niet tot stand gekomen; die liet nog tot december op zich wachten en daar-
voor was nog wel het een en ander nodig om die als het ware af te dwingen. 
Hoe gemakkelijk konden de gedramatiseerde handelingen van de palm-
processie niet aanleiding geven tot straattonelen die de stadsbestuurders 
en geestelijkheid niet wensten. Sinds september van het voorgaande jaar 
diende elk uitdagend optreden liefst te worden vermeden. Vandaar dat de 
Raad "overmitz die verscheidenheid van religie" heeft afgekondigd, dat de 
hele vertoning zich tot het Sint-Nicolaaskerkhof moest beperken. Het 
voorbijtrekken door de Oudestraat van de bijkerk naar de hoofdkerk van 
de parochie met het gebruikelijke oponthoud bij het raadhuis en verder op 
het traject was kennelijk te riskant. De onmiddellijke omgeving van de 
Sint-Nicolaas werd destijds bijna geheel door "arme luyden" bewoond, die 
blijkbaar zonder uitzondering trouw katholiek waren. Na afloop van de 
gereduceerde processie ontvingen de leerlingen van de Latijnse school 
nog de ouderwetse tractatie van rozijnen, vijgen en krakelingen; de "fari-
zeeën" en "schriftgeleerden" kregen hun bier; maar de feestelijke maaltijd 
met de Jeruzalembroederschap ten stadhuize is achterwege gebleven.140  
Hierna liep het voor de katholieke burgers snel in de verkeerde richting af. 
Toen de gereformeerden zagen, dat er geen religievrede met een door hen 
gewenste verdeling van de kerken kwam, herhaalden zij in het najaar van 
'79 de rellen van '78, die zich wederom om het minderbroederklooster 
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concentreerden. Pas met hulp van bemiddelaars, gezonden namens de 
Ridderschap en Steden van Overijssel, werd een overeenkomst bezworen. 
En — teken aan de wand — de minderbroeders, voor zover niet geboortig 
uit Kampen, moesten de stad verlaten; ze werden over enkele kloosters in 
het gewest verdeeld. Begin '80 liet de magistraat de Broederkerk voor de 
calvinisten inruimen.'4' Toen graaf Rennenberg zich als stadhouder van 
Friesland, Groningen, Drente en Overijssel verdacht ging gedragen en 
men van de zijde der in het verzet gelinieerde gewesten zijn overlopen met 
de stad Groningen naar de Spaanse landvoogd Parma begon te wezen, 
kwam Willem van Oranje in maart naar Kampen om Overijssel in een ver-
gadering van Ridderschap en Steden van navolging te weerhouden. Kam-
pen bleef daarmee ook voor de opstand behouden. Ondanks alle politieke 
spanning is er in die dagen nog gelegenheid voor een allerlaatste palmpro-
cessie in verkorte vorm geweest. Kort daarna hebben de gereformeerden 
zich van alle kerken, godsdienstige instellingen en fondsen kunnen mees-
ter maken; aldus werd het door hen gewantrouwde katholieke geloof naar 
binnenkamer en schuilkerk verwezen. 

Met het opheffen van de religievrijheid voor de rooms-katholieke kerk hier 
geraakte vanzelfsprekend de Jeruzalembroederschap volledig uit de tijd. 
Van haar paperassen — de stichtingsoorkonde met de statuten en het 
broederschapsboek met, naar wij mogen aannemen, het totale overzicht 
van de leden — bleef niets over. Wat hiervan de calvinistische hervor-
mingsactie van 1572 in de Sint-Nicolaaskerk min of meer onbeschadigd 
mocht hebben doorstaan, ging zeker tijdens de definitieve verandering van 
1580 verloren. De inventaris van de Jeruzalemkapel verdween; de kapel 
zelf is naderhand met verlies van haar vijftiende-eeuwse uitbouw weer in 
de oorspronkelijke staat teruggebracht. Wel bleven gelukkig nog twee 
tastbare herinneringen aan het eerbiedwaardig gezelschap bewaard: het 
portret met verklarende tekst van Eylardt Cromme en de Jerusalemsche 
Reyse van Geert Kuynretorff. En dan is er nog het zijdelingse feitenmate-
riaal uit de stedelijke en kerkelijke rekeningen; dat geeft ons een beeld van 
het jaarlijks aantreden der broeders voor de processie op Palmzondag met 
wat er zo ongeveer aan verbonden was. 
Maar je houdt ondertussen wegens de eenzijdigheid der beschikbare gege-
vens het gevoel, dat er nog iets aan het verhaal ontbreekt; dat jaarlijks trek-
ken van de palmezel kan toch niet de enige bijdrage van de Jeruzalembroe-
derschap in het geloofsleven van het laat-middeleeuwse Kampen zijn 
geweest. Wanneer we althans op grond van activiteiten dit gezelschap met 
andere gelijkwaardige religieuze organisaties vergelijken dan valt het wel 
een beetje in het niet. Vergelijkbaar waren de vier grote memories, verbon- 
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den aan de parochiale hoofdkerk, namelijk de Schepenmemorie, de Hei-
lig-Sacramentsmemorie, de Heilig-Kruismemorie en de Sint-Cunera-
memorie; en dan kan nog met betrekking tot de andere parochiekerk de 
Onze-Lieve-Vrouwememorie worden genoemd. Deze hielden zich toch 
immers bezig met de uitvaart der doden en met gebed voor het zieleheil 
der afgestorvenen; ze droegen bij tot de bloei van de koorzang en andere 
delen van de liturgie in de beide Kamper kerken; en ze verleenden verder 
nog bijstand aan armen. Van eenzelfde bedrijvigheid door de Jeruzalem-
broederschap valt niets te melden. Buiten de palmprocessie kunnen we 
haar belangstelling voor de verschillende kerkelijke vieringen en diensten 
slechts vermoeden. 
Stellig heeft dubbellidmaatschap althans de Kamper oud-pelgrims met de 
belangrijkste memories hier verbonden, wat tot een zekere passiviteit van 
het eigen kleine bedevaartsgezelschap heeft bijgedragen. Het lijkt erop, 
dat de magistraat zo ongeveer alles voor zijn rekening nam: dat ene altaar-
officie in de Jeruzalemkapel met de daarbij behorende kapelaan kwam 
geheel ten laste van de stedelijke schatkist. Daarom vinden we nu ook 
niets met betrekking tot de broederschap in de inventaris van deKamper 
archieven; de vereniging schijnt in tegenstelling tot de memories geen 
bezit aan gronden, huizen en renten te hebben gehad. Dat hoefde ook niet, 
want de magistraat betaalde wel. Vandaar natuurlijk, dat het archieije van 
de broeders voor de voorstanders der Reformatie financieel ook niet inte-
ressant was; er wat niets bij wat men na 1580 kon onderbrengen in het 
grote fonds der geestelijke goederen, waaruit de predikanten zouden wor-
den gehonoreerd en andere zaken van de gereformeerde kerk gefinan-
cierd. En dat illustreert nog weer eens door welke omstandigheden het 
historisch bestaan van de Kamper Jeruzalembroederschap volkomen 
schuil gaat in de papieren van de stedelijke overheid. De broeders zullen 
zeker geen bezwaar tegen die afhankelijkheid hebben gehad, want door dit 
patronaat konden ze zich bedienen van de grootste ruimte die hun in de 
kapellenkrans van de Sint-Nicolaas was ingericht. 
Wat wel nog aan de orde gesteld zou kunnen worden, is de vraag in hoever 
de Kamper Jeruzalembroederschap heeft meegedaan aan de bevordering 
van bepaalde vereringen en geestelijke oefeningen die verband hielden 
met het lijden en sterven van Christus. In vele plaatsen van Europa hebben 
teruggekeerde pelgrims immers de lijdensmeditaties die ze in Jeruzalem 
hadden beoefend, in eigen omgeving door schenkingen aangemoedigd. 
Deze propaganda heeft namelijk hierin haar oorsprong gevonden, dat de 
pelgrims staande op de heilige plaatsen van Jeruzalem hebben beseft, dat 
ze ten opzichte van de grote meerderheid der gelovigen thuis bevoorrecht 
waren, juist omdat ze daar ruimschoots in de gelegenheid waren aflaten te 
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verkrijgen. De thuisblijvers hadden naar de toenmalige opvattingen die 
kans niet. Dit komt ook wel uit in de beschrijving die Geert Kuynretorff 
geeft van de stemming waarin zijn reisgenoten en hijzelf op 13 september 
1520 uit Jeruzalem vertrokken. Ze aanvaardden toen de terugreis "mit 
inwendighe blijtschap des herten, omme dat hem [hun] Godt sijne ghe-
nade verleent hadde, dat sie alle sijne hylliche plaetsen daer hij onse salic-
heyt ghewracht heeft ende mit sijn hyllighen duyrbaer bloede ghehyllicht, 
na hoeren wille ende begheerten versocht [bezocht] hadden ..." Het ont-
roerde hen op dat tijdstip tot tranen toe, dat Jezus Christus "ons daer toe 
verweerdighet hadde ende ons begheerten vervullet, dat soe mennich 
minsche niet ghegont is gheweest". Vandaar dan ook, dat de terugge-
keerde Jeruzalemgangers, vooral daar waar zij zich aaneensloten in bede-
vaartsbroederschappen, begrepen, dat zij iets voor hun medeparochianen 
behoorden te doen. Langzamerhand won toch ook het inzicht veld, dat die 
speciale goddelijke genade op een aangepaste wijze ook buiten het Heilige 
Land te verwerven moest zijn. In die geest beijverden zij zich in en bij hun 
Jeruzalemkapellen de verering van het Heilige Graf en de kruisweg te 
bevorderen en het kerkvolk in staat te stellen in overdrachtelijke zin, in 
een soort spirituele pelgrimage, het meest essentiële deel van de Jeruza-
lembedevaart in gebed en meditatie af te leggen.'42  Daarmee werd ook de 
verlening van aflaten verruimd.'" 
De Kamper pelgrims moeten zich eveneens geroepen hebben gevoeld hun 
parochie op kleine schaal in iets van hun eigen geloofsbeleving tijdens de 
bedevaart te laten delen. Enkele kleine gegevens maken veronderstellin-
gen in die richting mogelijk, al zouden we alleen nog maar wijzen op de 
aanwezigheid van de Jeruzalemkapel met haar eredienst van het Heilige 
Graf. Wat juist hier in Kampen zo opvalt, is dat die genoemde verering zich 
niet tot de Sint-Nicolaaskerk beperkte. Blijkens een getuigenis, in 1520 
vóór de schepenbank afgelegd, beschikte de kapel van het Sint-Catharijne-
gasthuis eveneens over een model van het graf.'" Dat gasthuis lag buiten 
de stad aan de Venedijk. Daar werden de lepralijders verpleegd en die 
mochten niet samen met de andere parochianen hun godsdienstige plich-
ten in de Bovenkerk vervullen. Om besmetting te voorkomen werden zij in 
hun dagelijkse omgeving buiten de stadsmuren in de gelegenheid gesteld 
de mis bij te wonen, ter communie te gaan, het sermoen te horen, te bidden 
en te biechten. Ongetwijfeld zal het plaatsen van beide grafmodellen 
teruggaan op een schenking van de Jeruzalembroederschap. 
Mogelijk is verder nog de devotie van de kruisweg in de Kamper parochie 
beoefend. De pelgrims hadden tijdens hun verblijf in Jeruzalem achter hun 
gidsen aan de via dolorosa van het paleis van Pilatus tot Golgotha toe afge-
lopen. Gedurende de wandeling hadden de franciscanen op markante pun- 
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ten stilgestaan om over bepaalde gebeurtenissen van Christus' lijdensweg 
vrome beschouwingen te houden. De reizigers werden daarbij door hun 
gastheren aangemoedigd bij de thuisgebleven gelovigen de zogenaamde 
kruiswegoefening te propageren. Met dat doel kon men de kruisdraging 
door Christus langs een uitgezette kruisweg uitbeelden. Hiertoe maten de 
pelgrims in Jeruzalem de afstanden tussen de verschillende herdenkings-
punten langs het traject op. Die onderlinge afstanden treffen wedan ook 
precies, in passen uitgeteld, in verschillende reisbeschrijvingen aan. Zelfs 
alle bewegingen van Christus tijdens zijn beide laatste levensdagen wer-
den op die manier nagegaan. Ook Geert Kuynretorff heeft zich daarmee in 
1520 bezig gehouden. Maar er zijn geen aanwijzingen, dat er in Kampen 
een dergelijke devote vertoning langs de openbare weg heeft plaats gevon-
den. 
Wel is de devotie van de kruisweg in Kampen op een andere wijze door de 
Jeruzalembroeders bevorderd. In het algemeen ontstond onder invloed 
van de bedevaarten de gewoonte de lijdensweg door middel van staties, 
zeven later veertien zinvolle details van het lijdensverhaal, insculptuur of 
in schilderwerk in de kerken aan te brengen. Daarlangs zou een priester de 
gelovigen in een plechtige ommegang en in een gemeenschappelijk gebed 
voeren. Zo'n kruiswegoefening kon men ook individueel doen. In Kampen 
zijn er bij de laatste kerkrestauratie twee staties in de gewelven van de 
noordelijke zijbeuken onder de calvinistische kalk vandaan gekomen. Ze 
stellen voor: Christus aan de geselpaal en Maria en Johannes bij het 
kruis. Dit wijst erop, dat men zich hier in de parochie eveneens op de 
kruiswegoefening heeft toegelegd. Overigens bleek niet te achterhalen, of 
er aan de vereringen in de Jeruzalemkapel en bij de staties op enige schaal 
aflaat verbonden is geweest. 
In aansluiting op het voorgaande zou men zich kunnen voorstellen, dat er 
een zekere samenwerking tussen de Jeruzalembroederschap en de Heilig-
Kruismemorie heeft bestaan. Reden daartoe geeft de aanhef van dedoel-
stelling van die memorie, want die is bij de stichting in 1416 aldus onder 
woorden gebracht: "Totten love Godes, Mariën ende alre hilligen ende 
sonderlinge toe eeren ende weerdicheden des hogen, hagen, weerden, 
gebenedijden cruces daer Jhesus Cristus, onser alre suntmaker den aken 
bittersten doet an leet, om ons allen salich ende ghesont te maken in der 
sielen, sonderlinge den broederen ende susteren deser broederscap die 
gestorven sijn in deser fljt..."145  De memorie had in haar zilveren processie-
kruis een zogenaamd partikel van het ware kruis van Christus aange-
bracht, dat volgens de overlevering door Sint-Helena in Jeruzalem was 
teruggevonden. Dat blijkt uit een document van 1419 waarin de memorie 
het recht verkreeg elke vrijdag een gezongen mis te laten celebreren op het 
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hoogaltaar "voer dat gebenedijde holt des levendygen crucis Cristi, eerlijc-
ken bewaert in een sylveren vergulden cnice".146  Dit kruis werd altijd vóór 
die bijzondere mis uit de "tresoorcamer" naar het hoogaltaar gedragen en 
na de dienst weer teruggebracht. Het is niet bekend, hoe de relikwie in het 
bezit van de memorie is gekomen. Er waren in de Middeleeuwen al talloze 
partikels over de christenheid verspreid. De mogelijkheid bestaat natuur-
lijk, dat een Kamper bedevaartganger dat voordien al zelf uit het Midden-
Oosten had meegebracht. Het kruis van de memorie zal in ieder geval tij-
dens de palmprocessie aan het hoofd van de stoet zijn meegedragen. Niet-
temin is er, voor zover ik heb kunnen nagaan, nergens sprake van enig con-
tact tussen de bedevaartsbroederschap en de memorie. 
Alles bij elkaar is de religieuze bedrijvigheid van de pelgrims na hun thuis-
komst toch wij beperkt gebleven. Het algemeen respect van hun medepa-
rochianen zullen de Jeruzalembroeders dan ook niet zozeer aan hun ver-
enigingsleven in de stad hebben ontleend als wel aan hun geslaagde bede-
vaart naar het verre land Palestina. 
De stedelijke overheid was, zoals we hebben gezien,- nauw bij het bestaan 
en de handelingen van dit kleine elitegezelschap betrokken. En daarbij 
moeten er nogal wat magistraatspersonen broeder van de organisatie zijn 
geweest. Telkens weer komt in de loop der tijden naar voren, dat het stads-
bestuur zich alle moeite gaf om het kerkelijk aanzien van de stad in het 
oostelijk deel van het bisdom Utrecht en later in het nieuwe bisdom 
Deventer te vergroten. De Kamper parochie was in dit gebied zeker niet de 
minste: ze beschikte over twee representatieve kerkgebouwen en daaraan 
was, gemeten naar de maatstaf van het Oversticht, een grote seculiere 
geestelijkheid van vicarissen en altaristen verbonden. Men had zich sinds 
het begin van de veertiende eeuw veel zorg gegeven om de liturgische 
koorzang op peil te beoefenen. In dit opzicht hebben de getijdenzangers 
hier zeker niet achtergestaan bij de kanunniken van Deventer, Zutfen, 
Oldenzaal en Steenwijk — integendeel! De Kamper parochie had een 
onmiskenbaar gevoel van eigenwaarde en in dit beeld past dan ook geheel 
de zorg van de Kamper magistraat voor de instandhouding van de Jeruza-
lembroederschap en de spectaculaire vertoning van de palmprocessie. 
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113. Ibidem, blz. 65. 
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Achteraf Is mij nog gebleken, dat Grete van Jherusalem hoogstwaarschijnlijk enkele jaren 
niet aan de processie en de daarop volgende maaltijd heeft kunnen deelnemen. Het komt 
mij voor, dat zij geruime tijd als leprapatiënt in het aan de Venedij k gelegen Sint-Catharij-
negasthuis van de samenleving afgezonderd is geweest. Vgl. R.A. nr. 14 fol. 105' (24/1/ 
1560). Blijkbaar vergat de magistraat haar op Palmpasen niet en liet haar dan een tractatie 
bestaande uit vijgen, rozijnen en krakelingen bezorgen. 
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der twintigste eeuw". Verslagen en Medeel. Ov. Regt en Geselt., 89' stuk (1974), blz. 17. 
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422. 
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Ten slotte past hier een woord van dank aan de gemeente-archivaris, de heerJ. Grooten, en zijn 
medewerkster, mej. D. Haze, en voorts aan de heren K. Schilder, Th.M. van Mierlo en Chr...I. Kol-
man voor alle adviezen, aanwijzingen en praktische wenken. 
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