
BRUGMAN EN HET BROEDERKLOOSTER

De invoering van de Observantie te Kampen opnieuw bekeken

F.A.H. van den Hombergh

De uitdrukking "al kon je praten als Brugman" is bij elke Nederlander bekend. Wat niet
iedereen weet, is dat de man die erin genoemd wordt, geen fantasiefiguur is maar een
historische persoonlijkheid. In het midden van de vijftiende eeuw reisde de volks
prediker Johannes of Jan Brugman, lid van de Orde der Minderbroeders of Franciscanen,
tientallen steden in Nederland en omgeving af. Zijn machtig woord maakte zo'n grote
indruk, dat hij sindsdien voor ons yolk als het symbool van. overredingstalent is blijven
gelden.'
Bijna precies midden in de oude binnenstad van Kampen, ongeveer aan het midden van
de Burgwal, staat de Rervormde Broederkerk, een merkwaardig gebouw met twee
vrijwel even lange, brede en hoge beuken. Ret is in 1490 voltooid en dus kon onlangs het
vijfhonderdjarig bestaan van de kerk gevierd worden. De naam Broederkerk slaat op de
monniken, die in de Middeleeuwen het nu verdwenen Broederklooster bevolkten: het
waren Minderbroeders en dus leden van dezelfde groepering als Brugman.'
Omdat deze reizende prediker ook Kampen aandeed, ligt het voor de hand dat er contact
is geweest tussen Brugman en het Broederklooster, en inderdaad is het zo gegaan.
Daarmee wordt de bekende Nederlander Pater Brugman dus op slag een figuur die een
rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Kampen, of beter twee verschillende rollen: de
ene in verb and met de stad, de andere in verband met het klooster. Maar wanneer we dan
de relatie tussen Brugman en het Broederklooster nauwkeuriger bekijken, valt het op dat
de echte oude geschriften bepaalde dingen toch wat anders vertellen dan men tot nu toe
meestal heeft gedacht. Reden genoeg dus om die relatie eens opnieuw te onderzoeken.
Daarbij is het begrip Observantie belangrijk (zie kaderstuk). Brugman was zo'n Ob
servant, en een heel strenge bovendien, maar de inwoners van het Kamper Broederkloos
ter waren het niet en weigerden het te worden; ziedaar in een paar woorden de kern van
de relatie tussen de twee, een relatie die bij voorbaat moeilijkheden beloofde. Die zijn
dan ook volop ontstaan en hebben in Kampen vijf en twintigjaar lang voor strijd gezorgd,
vooral omdat er ook burgers waren die het ene standpunt van harte steunden en om
diezelfde reden de andere partij uit alle macht tegenwerkten.
Ook al speelde deze "richtingenstrijd" zich meer dan vijfhonderd jaar geleden af, het
moet niet zo moeilijk zijn voor de bevolking van het Kampen van nu om zich de heftigheid
in te denken, waarmee de Rekkelijken en de Preciezen van to en elkaar te lijf gingen. Ret
is een stukje Kamper geschiedenis met trekjes die beslist actueel aandoen. Maar eerst
moeten wij het ontstaan van de Observantiestrijd nagaan, en dat ligt veel verder terug.

1. Het kloosterleven vanafhet begin tot tegen 1600
Toen de Romeinse keizer Constantijn de Grote in 313 een eind maakte aan de Christen
vervolgingen, werd dat door sommige Christenen maar matig gewaardeerd. Ret liefst
waren zij ook voor hun geloof gestorven, zoals zoveel duizenden door hen bewonderde
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Obseruantie betekent letterlijk "in-acht-neming", dus ook de stipte onderhouding van voor
schriften, instructies of - zoals hier - de kloosterregel die elke monnik plechtig heeft beloofd te
zullen uitvoeren. Telkens als er in de voorbije eeuwen verslapping optrad in de gehoorzaarnheid
aan de Regel van by. Benedictus of Augustinus, ontstond bij (vaakjonge) enthousiaste monni
ken het verlangen naar terugkeer tot de oude strengheid van de begintijd, .zoals de stichter dat
had gewild". Dit komen wij ook buiten de kloostergeschiedenis overal tegen. Altijdwaren er wei
bewegingen die terugwilden naar het zuivere begin. Bij de Minderbroeders ontstond de Ob
servantiebeweging in Italie direct na het Concilie van Vienne (1311-12), maar bereikte onze
streken pas 130jaar later, en dan Iangs twee wegen: via Franknjk en via het huidige Duitsland.
De verbeten strijd met de gematigder groep (de Conventuelen) om de overhand in de orde yond
vooral plaats in de "eeuw" 1415-1517 en eindigde met een Observantenoverwinning. Intussen
waren er ook groepen, die geen eigen oversten wilden zoals de Observanten, maar wei strengere
Regelonderhouding. Voor de lekenbevolking heeft het meestal niet veel uitgemaakt; het geval
Kampen is daarop een van de weinige dramatische uitzonderingen.
Meruiicomten. ofbedelbroeders waren de leden van de circalSfO gestichte bedelorden, o.a. van
Dominicus en Franciscus. Zij namen speciaal de zielzorg onder de studenten, de gegoede
burgers en het gewone stadsvolk op zich: allemaal groepen die verwaarloosd dreigden te
worden. Daarom vestigden zij zich bijvoorkeur in de steden, ook omdat daar meer rijke mensen
woonden bij wie zij hun dagelijks brood konden bedelen, dan op het platteland. Terwijl gewone
bedelaars meestal werden ervaren als een ware plaag, zijn de Mendicanten vooral geliefd
geworden bij het yolk, naarmaze zijpersoonlijk en als groep armer leefden en dus meer leunden
op de bijdragen der rijken. Hoe welvarender zij werden, des te meer spot en verachting waren
hun dee!. Voor een eerlijk oordeel over deze zaken na zeven eeuwen moeten wij weI bedenken,
dat de haat en spot in de eeuw van de Reformatie over het algemeen Mendicantengemeen
schappen trof, die toen beslist veel minder aanstoot gaven door een luxueus leven dan in de
voorbije eeuwen. Veel meer verzet moet toen zijn uitgelokt door hun onwankelbare trouwaan
de Kerkvan Rome en aan haar traditionele leer en devotiepraktijken. Ookheeft de bijna genante
voorkeursbehandeling die paus Sixtus IV (zelf Franciscaan van oorsprong) de bedelorden in
1474 en 1479 gaf tegenover de gewone pastoors en kapelaans in de parochiekerken, de
Mendicanten meer kwaad dan goed gedaan. Vanaf ongeveer 1525 liep hun aantal en invloed
hard achteruit, een proces dat in de protestant geworden landen van Europa meestal nog v66r
1600uitliep op een algehele opheffing. Daarentegen bloeiden zijna het midden van de 16e eeuw
in de katholiek gebleven landen van Europa en Amerika weer snel op,wat geduurd heeft tot diep
in de achttiende eeuw.
Constitutiones Martinianae is de naam van een bescheiden en globale regeling van diverse
brandende kwesties voor alle groepen binnen deMinderbroedersorde. Deze hele operatie is ook
voor de tijdgenoten erg verwarrend verlopen. Op voorschrift van paus Martinus V had de
Observantenvoorman Johannes de Capestrano een ontwerp van reglement gemaakt, dat door
Conventuelen en Observanten op de kapittelvergadering van de hele orde te Assisi was
aanvaard (juni 1430).Maar van Conventuele zijde kwam direct na afloop van het kapittel zulk
furieus verzet, dat de paus eind augustus veel gematigder constituties uitvaardigde. Deze
werden op hun beurt door de Observanten verworpen. Zijwilden een veel radicalere armoede
praktijk en vooral ook onder eigen vicarii (plaatsvervangende oversten) blijven,wat hen in 1434
door het Concilie van Basel werd toegestaan. Tegen dit uiteenvallen van de orde bleven de
Conventuelen zich verzetten; als zij voortaan al een strengere Regelobservantie wilden, dan
altijd onder de algemene ordeleiding, wat in de praktijk betekende: volgens de Martinianae van
23 augustus 1430. De Observanten bleven echter onder dezelfde naam de oorspronkelijke
regeling vanAssisi uitjuni 1430verstaan! De lekenwereld, by. de stad Kampen, moet het verschil
tussen de twee soorten Martieianae volledig ontgaan zijn. Tot mei 1517 zou de strijd over de
keuze: of Observantie-binnen-de-hele-Orde ofwel Observantie-onder-ei.gen-Observante-vicarii
voor veel verbittering en uiterst liefdeloze verdachtmakerij over en weer blijven zorgen.
Trouwens, ook na die datum, toen de Observanten voortaan inwezen de normale orde vormden,
is eeuwenlang gevochten over de juiste interpretatie van Franciscus' Regel, compleet met
afscheidingen, herenigingen, nieuwe afsplitsingen enz. Pas in onze dagen luwt deze strijd, maar
niemand weet voor hoelang.

178



martelaren v66r hen. Nu zij niet meer "als Jesus konden sterven", wilden zij hem
navolgen door "als Jesus de woestijn in te gaan" en daar een leven van uiterste soberheid
en meditatie te leiden. In Egypte en Syrie trokken honderden idealisten zich terug in
woestijngrotten of eenzame bergdalen. Binnen 200 jaar zag men ook in het keltische
Groot-Brittannie en Ierland zulke anachoreten (kluizenaars), die in moerassen en bos
sen of op kleine rotseilanden een leven van gebed en strenge versterving leidden. Niet
iedereen kon dit reiken naar de geestelijke perfectie volhouden, maar wie dat weI kon,
gold bij het yolk al spoedig als extra heilig.
AIgauwbedachten sommigegeestelijke leiders, dat het beter was dat de mensen niet z6
rigoureus probeerden hun natuurlijke aanleg te onderdrukken als de "woestijnvaders"
deden. In het Oosten van het MiddellandseZeegebiedwas het Basilius de Grote, die een
andere vorm van geestelijk leven ontwierp: een aantal verwante geesten ging bijeen
wonen om nu eens samen en dan weer aIleen te werken aan een hoger geestelijk leven.
Gemeenschappelijk gebed en eredienst en gemeenschappelijke arbeid werden afgewis
seldmet studie en meditatie in eenzaamheid. Zowerd een goed evenwicht tussen samen
en aIleen bereikt. Men noemt deze levenswijze weI Coenobitisme (grieks koinos =
gemeenschappelijk, bios = leven). De meeste kloosters in de Orthodoxe en andere
Oosterse kerken zijngebaseerd op de Regel(oftenminste op het coenobitische beginsel)
van Basilius. In Italie kwamBenedictus van Nursia in de zesde eeuw tot een soortgelijk
monniksideaal, en de Benedictijnse Regelis dan ook in de daarop volgende eeuwen in tal
van kloosters toegepast, meestal met groot succes. Er heerste een (letterlijk!) gezond
evenwicht tussen geestelijke en lichamelijke arbeid. Ret Benedictijnse advies "Ora et
Labora" (BidenWerk)doet daardoorverrassendmodem aan enkan dan ookgelden als
een geniale leefregel, die vele aspecten van de menselijke natuur tot hun recht doet
komen.
Een groot verschil tussen dementaliteit inhet Westenen die in het Oosten is eeuwenlang
geweest, dat de mens in het Westen (en dus ook de kloosterling) de drang voelde naar
hogerop en beter. Die onrust en zucht naar permanente verbetering wordt vaak aange
duid met dynamiek, tegenover het meer berustende, statische in de wereld van het
Oosten. Feit is, dat de kloosters van het Westen de eeuwen door gekenmerkt zijn door
een "dynamisch" zoeken naar de perfectie, en in tijden van verslapping en.sleur dan ook
al gauw te maken kregen met hervormingsidealen. Steeds was er ook de zin om met
nieuwevormen te experimenteren en nieuwetaken op zich te nemen,wanneer menyond
dat diebeter bij het kloosterideaal pasten dan het oude overgeleverde.Zodoendezienwe
in de anderhalf duizend jaar dat het Westerse kloosterwezen nu bestaat, bijna on
afgebroken in bonte afwisseling nieuwe olden en groeperingen ontstaan. Sommige
daarvan zijn gebleven tot op de dag van vandaag, andere hebben intussen het loodje
gelegd, of doen dat juist in onze dagen. In de toekomst is zeker te verwachten dat er
nieuwe groeperingen zullen ontstaan, terwijl daarnaast oude orden geheel nieuwe taken
ondernemen - of voorgoed verdwijnen.
Een paar voorbeelden zullen dit duidelijk maken, Toen tijdens de Kruistochten een
sterke behoefte gevoeld werd aan ziekenverpleging en -verzorging voor strijders en
pelgrims, ontstond de geestelijke orde van de Rospitaalridders. In de vele steden die in
diezelfde eeuwen opkwamen, vonden de Mendicanten een eigen werkterrein (zie
kaderstuk). Toen, te beginnen rond 1350,de grote pestepidemieen talrijke slachtoffers
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maakten, legden de Alexianen of Cellebroeders zich vooral toe op de verzorging van deze
stakkers - bijv. hier in Kampen vanaf 1475. Ook in de eeuwen die volgden, ontstonden bij
nieuwe noden telkens nieuwe vormen, en dat zal na onze dagen ongetwijfeld zo door
gaan.

Nu spreekt het vanzelf, dat een beweging die in een actuele nood wilde gaan voorzien,
veel bijval ontmoette en soms in korte tijd mateloos populair werd. Ook dat is iets van
alle tijden. Maar wat we dan na een paar generaties steeds weer zien optreden, is een
soort geestelijke metaalmoeheid. Als eenmaal de "goeroe" zelf, de charismatische
stichter en bezieler was overleden, moest de beweging het verder hebben van het elan dat
zijn eerste volgelingen nog bezaten. GewoonIijk duurde het geen halve eeuw, soms zelf
nog korter, of sleur en verstarring de den hun intrede, om nog maar niet te spreken van
allerhande "aanpassingen" van het oude ideaal aan de actualiteit. De een noemde dat een
onmisbare revisie (herziening), de ander schold zo'n "revisionist" voor een verrader.
Vrijwel elke kloosterorde, maar ook elke politieke partij heeft deze ontwikkelingen
doorgemaakt of zit daar nu middenin. De Minderbroedersorde maakte hierop geen
uitzondering.

Hervormingsidealen zoals de Observantiebeweging die koesterde, bedoelcten inderdaad
een re-formatie: terugvorming van de verworden gemeenschap naar het prille en zuivere
beginstadium. Men riep dus om herstelvan de oude geestdrift en wilde terug naar de
bron, vol heimwee naar de gerdealiseerde eerste zuivere eenvoud. De verwering die de
Orde in de confrontatie met de weerbarstige praktijk van alledag had opgelopen, werd
gezien als zonde en verraad aan de trouw tegenover de ordestichter. Wie niet hervor
mingsgezind was, werd door de aanhangers van de Observantie bestempeld als "een
valse zoon van onze heilige vader Franciscus". In de geschriften diewij nog over hebben
uit die tijd, valt op hoe men haast scheldwoorden en ongunstige termen tekortkwam om
deze "valse broeders" te brandmerken. Wieherkent dat niet in onze eigen eeuw?
De ironie van de geschiedenis wil nu, dat al die inspanning en al dat verbale geweld weI
bedoeld waren om het ideaal geachte verleden weer tot leven te wekken, maar dat er in
werkeIijkheid iets nieuws ontstond, dat maar een klein aantal kenmerken met dat
verleden gemeen had. De ItaIiaanse Renaissance van de 15e en 16e eeuw is daarvan een
duidelijk voorbeeld. Men wilde weI terug naar de Oudheid, maar dat is onmogeIijk
gebleken. In plaats daarvan werd de Renaissance de start van een nieuwe periode in de
Europese cultuur. Voor de Reformatie geldt iets dergeIijks.Met de Observantiebeweging
van de Franciscanen is het niet anders gegaan. Franciscus' eigen tijd was voorgoed
voorbij en dus ontstond er ondanks alle zucht tot herstel iets veel modemers.

2. Kampens korte kloosterhistorie (ca. 1280-ca. 1580)
Laten wij deze erg algemene beschouwingen nu eens toepassen op de episode van de
invoering van de Observantie bij de Kamper Minderbroeders. We kunnen dan bij voor
baat botsingen verwachten tussen diverse ontwikkelingen. Kampenwas een opkomende
handels- en scheepvaartstad, toen tussen 1240 en 1299 de Minderbroeders aanklopten
om zich hier te mogen vestigen. De groeiende rijkdom van de stad en van een aantal
burgerfamilies deed bij velen de vraag opkomen, of het leven niet iets hogers vroeg dan
alleen materiele welvaart. Hoe rijker de stad, des te dringender deze gewetensvraag, die
dan ook door de Minderbroeders, hun gelofte van volstrekte eigen armoede getrouw,
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luidkeels aan de burgers werd voorgehouden. Van haar kant streefde de stad naar rust en
vrede en de gulden middenweg, die immers het beste klimaat boden voor haar handels
en zeevaartactiviteiten. Ret conflict tussen groeiende rijkdom en de eis tot christelijke
onthechting werd hier (als elders) opgelost of eerder afgekocht, doordat menigeen van
zijn bezit flink wat schonk aan liefdadige instellingen en aan kloosters zoals het Broe
derklooster. Daarmee werden de Minderbroeders wel steeds meer afhankelijk van hun
weldoeners, en dus (zo zegt men) trad na verloop van tijd de sleur of .Jiet verval van de
kloosterzeden" in: wiens brood men eet... Maar is het wel zo simpel gegaan?
Een dergelijke verbleking van oude christelijke idealen was natuurlijk al veel eerder en
ook wel sterker opgetreden bij de geestelijkheid van de parochiekerk van Sint Nikolaas
(de huidige Bovenkerk) en van de daarvan afhankelijke kerk van Onze Lieve Vrouw (de
Buitenkerk). Juist in de late 14e eeuw, toen Kampen zo onstuimig opbloeide en de beide
genoemde kerken zo luisterrijk mogelijk deed oprijzen boven stad en rivier, was het
Broederklooster met zijn eenvoudige kerk nog altijd een plek, waar ondanks alles
redelijk werd vastgehouden aan de oude idealen van armoede en "evangelische ont
hechting". In de toenmalige Kamper verhoudingen moet het Broederklooster voor het
besefvan de meeste mensen een symbool zijn gebleven van christelijke soberheid en het
relativeren van aardse rijkdom.
Anders wordt het immers onbegrijpelijk, dat men hier bleef doorgaan met telkens weer
het klooster te gedenken in testamenten en met giften." Nog veel sterker: anders wordt
het venijnige conflict van het jaar 1400 tussen de kerkheer van de parochie en de
Minderbroeders (beneden nog te bespreken) volkomen zinloos. Ret stadsbestuur, dat
hierin bemiddelde, had met het grootste gemak de hele klovsterbevolking buiten de
stadsmuren kunnen zetten, wanneer zij zich werkelijk hebzuchtig en arrogant had

de Broederkerk
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gedragen - maar dat heeft de stad niet gedaan. De conclusie die wij hieruit nu alvast
mogen trekken, luidt dat althans in de ogen van de toenmalige vroede vaderen het gedrag
van de Kamper Minderbroeders kennelijk niet ten hemel schreide. Toch vinden wij zo'n
voorstelling van zaken wel in de studies die hieraan gewijd zijn, te beginnen in de
zestiende eeuw, wat echt geen toeval is. Ook hierop komen wij terug.
Omstreeks 1440 kwam de Observantiebeweging uit Frankrijk naar de Nederlanden." In
de ogen van de Observanten deugde er niets aan het doen en laten van die Minder
broeders, die wel de Regel aanvaardden, maar niet de "fundamentalistische" uitleg die
de Observanten daaraan gaven. De weigeraars droegen de naam van Conventuelen,
spottenderwijs ook wel "Gaudenten" genoemd, omdat zij "zich verheugden" in het bezit
van een aantal pauselijke en andere privileges. De .Kampor Minderbroeders nu waren
zulke Conventuelen. Vanaf 1455 zagen zij zich ineens geplaatst tegenover de niets
ontziende veeleisendheid van de aanstormende Observantiebeweging. Geen wonder, dat
het Broederklooster zich niet zomaar gewonnen gaf aan een stroming waarin het vol
strekt niet geloofde, en dat velen onder de burgerij dan ook maar liever die hele
Observantie buiten de stadsrnuren hielden.

3. 25 Jaar beroering rond bet Broederklooster (1455-1480)
De geschiedenis van het Minderbroedersklooster te Kampen is in de laatste eeuw een
paar maal vrij grondig uitgezocht. In 1887 publiceerde B.P. Velthuijsen, toenmaals
kapelaan van de Onze Lieve Vrouweparochie, een korte studie over hetjaar van stichting;
in de jaren 18981900 volgde een uitgebreid onderzoek over de invoering der Hervorming
(ca. 1580) en de daarop volgende vestiging van (o.a.) de Paters-statie in de vroege 17e
eeuw." Daarmee had de inmiddels tot patoor te Hertme bevorderde Velthuijsen een
solide fundament gelegd in verband met aanvang en einde van het oude Broederklooster.
WeIkoos hij bij de bespreking van conflicten in vroeger eeuwen tussen pastoor en paters
nogal opvallend partij voor de eerste; de redactie van het Archie! voor de Geschiedenis
van het Aartsbisdom Utrecht (zelf allemaal "pastoors") zou een andere opstelling
vermoedelijk ook niet erg gewaardeerd hebben.
De ongeveer drie eeuwen historie tussen stichting en opheffing van het Kamper klooster
moesten nog een generatie lang wachten op een bewerker. Die diende zich in de jaren
dertig aan in de figuur van Pater Dalmatius van Heel OFM, de Minderbroeder die overal
in ons land en elders ijverig archiefstukken he eft opgediept over de historie van de vele
franciscaanse mannen- .en vrouwenkloosters in het voorreformatorische Nederland.
Speciaal over het Kamper Broederklooster voltooide hij in 1947 een uitgebreide studie,
die ondanks talrijke slordigheden nog steeds voor dit onderwerp van grote betekenis is."
WeI zijn er sindsdien nieuwe vondsten gedaan en andere inzichten gegroeid; ook is het
begrijpelijk - en in zijn artikel vaak goed merkbaar - dat Pater Van Heel zijn onderwerp
wel heel nadrukkelijk heeft bekeken met de ogen van een latere medebroeder van de
Kamper Minderbroeders. Het tijdschrift waarin zijn studie werd gepubliceerd, ver
wachtte immers Bijdragen tot de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in
de Nederlanden.
Nog weer uitvoeriger, en met gebruikmaking van dezelfde en heel andere bronnen en
studies, is het .voorloplg verslag" van C.L.Verkerk over Kampen en de Framciecomen'
Dit in 1974 in getypte vorm uitgekomen geschrift richt zich met name op de betekenis van

182



het Minderbroedersklooster voor de stad. Het kan dus met recht een onderzoek heten in
het kader van de stadsgeschiedenis, een wetenschapsterrein waarmee het Historisch
Seminarium van de Universiteit van Amsterdam al jaren eer inlegt. Het verslag van
Verkerk is helaas nietin de handel, maar kan nu wel in het Kamper Gemeentearchief
worden geraadpleegd.
De opgaande lijn Velthuijsen- Van Heel- Verkerk wordt in het onlangs verschenen Kamper
proefschrift van Van der Pol over de reformatie te Kampen niet voortgezet. WeI opent het
boek met een uitvoerig hoofdstuk over "De Kerk in de laat-middeleeuwse IJsselstad
Kampen", maar wat we daarin vernemen over het Broederklooster was grotendeels al
bekend uit de oudere studies, die niet altijd even correct worden geciteerd. En wat hij in
afwijking daarvan zegt of aanvult, is meermalen onjuist."
Is erdan nog behoefte aan weer een bestudering van dezelfde episode in de geschiedenis
van Kampen? Naar onze meningweL Hetis te begrijpen dat Velthuijsen en Van der Pol en
(hoewel minder) ook Verkerk maar vrij terloops aandacht schenken aan het eigenlijke,
interne Observantieconflict hier ter stede. Daarentegen behandelt Van Heel deze strijd
wel uitvoerig, maar daarin schuilt nujuist het probleem. Enerzijds komt van alle genoem
de eerdere studies Van Heel's benadering van de strijd het dichtst bij datgene wat wij in
dit artikel willen benadrukken. Maar van de andere kant is zijn kijk op de kwart eeuw
waarom het hier gaat (de jaren 1455-1480) o.i. te sterk bemvloed door de uiteindelijke
zegepraal van de Observanten in 1517. Sinds dat jaar heten steevast de overwinnaars
(dus de Observanten) degenen die altijd het gelijk aan hun kant hadden gehad, terwijl de
verliezers (de Conventuelen) .fout" waren geweest en wel vanaf het begin van het
conflict in de vroege 14e eeuw. Hier, zoals in zovele gevallen tot in onze eigen dagen toe,
is het geschiedverhaal geschreven door de overwinnaars, maar dat verduistert helaas
nogal het zicht van latere generaties op de ware verhoudingen tijdens de strijd zelf.
Haast zonder het te beseffen is ook Pater Van Heel het slachtoffer geworden van een -
blijkbaar normaal - proces van vertekening van het verleden. Hier zette dat al meteen in
de zestiende eeuw in met het geschiedwerk van Franciscus Gonzaga OFM (1587). In
Lucas Wadding's AnnalesMinorum kristalliseerde dit beeld tot een eeuwenlang stand
houdende "officiele" visie op de (gewonnen) Observantiestrijd." Speciaal met Kampen
als voorbeeld heeft Pater Fidentius van den Borne OFM,zelf een groot kenner van de
geschiedenis der Observantiebeweging, zijn medepriesters gewezen op het gevaar van
verkeerde interpretatie van oude bronnen, maar dat was in 1940-42nog vrijwel aan
dovemans oren gezegd." Intussen zijnwij weer een halve eeuwverder, en dan wordt het
tijd om dit stukje Ordehistorie eens opnieuw onder de loep te nemen. Omdat het tegelijk
ook Kamper stadshistorie betreft, gebeurt dat in de Almanak.

3.1 De Conventuelen goed ingegroeld in de stad (ca. 1280-1454)
Het is niet precies bekend, wanneer de Minderbroeders zich te Kampen hebben geves
tigd, Velthuijsen toonde lang geleden aan, dat dat in elk geval voor 1300 moet zijn
geweest, maar veel meer weten we nog steeds niet.II Gezien de snelle opkomst van
Kampenals handels- en scheepvaartcentrum in de dertiende eeuw lijkthet voor de hand
te liggen, dat de Franciscanen, die immers vanuit het zuiden naderden (Frankrijk,
Brabant, Keulen) en circa 1240al in Utrecht een klooster vestigden, pas na datjaar het
oog hebben laten vallen op een zoveelbelovende plaats als Kampen,misschien ongeveer
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Broederklooster en omgeving op de kaart van Paulus Utennoaei (1598)
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gelijktijdig met Groningen (daar: v66r 1253). Ret is dus goed mogelijk, maar weI
onbewezen, dat de Minderbroeders kort na het midden van de dertiende eeuw naar
Kampen kwamen; omstreeks die zelfde tijd moeten zij ook te Harderwijk, Bolsward en
Deventer een klooster hebben gesticht,"
Toen de Observantiebeweging zich in onze streken aandiende, waren deze genoemde
kloostergemeenschappen dus al een kleine twee eeuwen oud, en bijgevolg geheel ver
groeid met het stedelijk leven in al zijn facetten en - zeker in de 14e eeuw - met zijn
wisselende ekonomische bloei- en vervalperioden. Met andere woorden: ze hoorden er
helemaal en vanzelfsprekend bij, wat duidelijk af te lezen is uit de tractaties van
stadswege op hun feestdagen en uit hun deelname aan stedelijke hoogtijdagen.
Men kan bij dit laatste nog denken aan een zekere traditie, haast een sleur, los van de
wijze waarop over de Minderbroeders door mensen zelf in de stad gedacht werd. Anders
is het gesteld met schenkingen in testamenten e.d. De grote verschuiving daarin in de
vroege 16e eeuw (van veellegaten aan de kloosters naar weinig) suggereert dat hier wel
eens een bruikbare graadmeter zou kunnen liggen voor de populariteit van (o.a.) de
Mendicanten in een bepaalde periode." Ret geval wil nu, dat er ook te Kampen de hele
14e eeuw door schenkingen zijn gedaan aan de plaatselijke Minderbroeders, dus juist in
die periode die traditioneel te boek staat als vervaltijd van de kloostertucht." Daar
entegen nemen die schenkingen dramatisch af in de 16e eeuw, juist wanneer zo goed als
alle Franciscanenconventen door Observanten worden bevolkt, terwijl er wel sprake is
van een op peil blijvende gulheid van de gelovigen, maar die richt zich dan meer op de
armen en op eigen familieleden in het klooster." Veel is hier nog niet duidelijk, maar het
genoemde kan ons waarschuwen, dat er groot verschil kan hebben bestaan tussen
enerzijds de eigen idealen van een kloosterlijke reformbeweging die van elders kwam
binnenstormen - en anderzijds de plaatselijke overtuiging dat de vanouds aanwezige
monniken tot dan toe echt niet zo'n slecht kloosterleven hadden geleid.
Een speciaal voorval verdient in dit verband onze aandacht." In 1400 was er een scherp
conflict ontstaan tussen de pastoor van Kampen, "dien Ersamen heren Erembrecht uten
leen Onsen kercheer", en de Minderbroeders over het recht van beide partijen op het
horen van de biecht bij het kerkvolk en een aantal andere zaken waar competenties in het
spel waren. Ondanks maandenlang procederen voor de kerkelijke rechter kwam er geen
oplossing, alleen dreigende "twelinge die onder dien volke mochte hebben geschiet".
Daarom greep het stadsbestuur in en bewerkte een verzoening ("ghescheyt ende myn
ne") op 5 december van datjaar, die zou duren zolang heer Erembrecht leefde. De stad
was het om rust en vrede te doen: blijkbaar was men van mening, dat de oorzaak van de
onrust vooral te zoeken was bij heer Erembrecht persoonlijk. En inderdaad horen wij na
de Vrede van 1400 niet meer van enig conflict tussen parochie en klooster."
Wat betekent deze episode anders dan dat de Minderbroeders kennelijk zeer geliefd

waren bij talrijke burgers, en onder hen dan vooral bij die families waarvan zowel de
parochie als het klooster rijke bijdragen mocht verwachten? Kennelijkwaren de Kamper
Broeders in de 14e eeuw en eerste helft 15e eeuw bij de leidende kringen redelijk
populair, en nam men niet duidelijk aanstoot aan hun wijze van kloosterleven. Toch is dit
juist de tijd waarin de Observantiebeweging met grote felheid en strijdlust begint op te
komen in Italie en Frankrijk. Ret is daar ook vooral een conflict over de interpretatie van
de kloosterregel, met een heel sterke fixatie op de eis tot absolute armoede. De talrijke
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geschriften over deze strijdpunten zijn zonder uitzondering in het latijn geschreven en
waren dus klaarblijkelijk bedoeld voor lezing door coIlega-geestelijken en niet door
leken. Dat geldt trouwens voor de hele periode van deze polemiek tot en met de
eindoverwinning van de Observanten in mei 1517. Men krijgt dan ook bepaald niet de
indruk, dat de stedelijke bevolking, eerst in Italie, Frankrijk en Spanje, later ook in
Engeland en de Duitse landen inclusief onze streken, erg aan deze strijd zelf heeft
deelgenomen. Met andere woorden: het yolk maakte lang niet zo'n scherp onderscheid
tussen de ene soort paters en de andere als de paters zelf.
Ret is goed dit in gedachten te houden. Immers, te beginnen in de 16e eeuw, heeft de
kloostergeschiedschrijving ons het beeld geschetst van een. steeds weerzinwekkender
laksheid bij de bedelmonniken vanaf kort na 1300,waaraan ook de leken zich steeds
meer zouden zijn gaan ergeren. Aan deze beeldvorming hebben Luther en de andere
hervormers om hun eigen redenen maar al te graag meegewerkt.
TeKampenmoet na december 1400een broos, maar kostbaar evenwicht hebben bestaan
tussen klooster, parochie en stad. Ailedrie partijen hadden op hun manier belang bij het
handhaven van deze vreedzame coexistentie, het meest wel het stadsbestuur, dat im
mers verantwoordelijk was voor orde en rust binnen de muren. Er was de stad veel aan
gelegen, het evenwicht te handhaven. Omdat wij nu niets vernemen van een nieuwe
confrontatie tussen klooster en parochie, laat staan van een hernieuwde stedelijke
interventie daarin, is er volgens ons geen reden om geloof te hechten aan de (NB:vaak
latere!) sensatieverhalen over enorme zedeloosheid onder de KamperBroeders. De stad
zou zeker hebben ingegrepen: daartoe had zij ongetwijfeld de bevoegdheid, omdat te
Kampenevengoed als in alle andere vestigingsplaatsen bij de komst van de Mendicanten
moet zijn bepaald, dat de monniken hadden te vertrekken wanneer hun levenswijze
aanstoot zou gaan geven. En in 1422-23 en 1425-32 was het voor de stad al heel
gemakkelijk geweest, het lopende conflict met het Broederklooster als voorwendsel te
hanteren voor definitieve uitwijzing.Maar de stad was juist zuinig op haar Broeders en
probeerde de goede verhoudingen zo snel en soepel mogelijk te herstellen.
Om deze redenen is er aile aanleiding om de berichtgeving uit later eeuwen met enige
reserve te beschouwen. Dat geldt zelfs al voor de kroniek van Arent Toe Boecop, omdat
die pas in de tweede helft van de 16e eeuw op schrift is gesteld." Om het anders te
zeggen: voor deze Observantiestrijd is Toe Boecop eigenlijk geen echte bron, maar een
commentator uit een volgende eeuw, deels afhankelijkvan de visievan zijnzegslieden en
niet altijd onbevangen tegenover de echte oude bronnen. Hierop komen wij beneden
terug.

3.2 De Observanten overvielen de stad - niet ongevraagd, weI ongewenst
(1455)

Zoals gezegd kwam de Observantie vanuit Frankrijk naar deze streken. Daarbij moeten
we nogwat nauwkeuriger toekijken om te ontdekken, dat het vanafbegin vijftiende eeuw
vooral de hertogen en hertoginnen van Bourgondic waren, die de vestiging van nieuwe
kloosters van Observanten met hun snel groeiende politieke macht steunden. Ret schijnt
dat de hertogen zich vooral de belangen van de Dominicanen hebben aangetrokken, en
sommige hertoginnen hun steun en invloedvooral aan de Franciscanen ten goede lieten
komen." De verbreiding van ideaal en praktijk der franciscaanse Observantie yond
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plaats vanuit het klooster te Saint Orner in Artois, gesticht in 1408. In de jaren dertig was
deze stad vaak hoofdkwartier en verblijfplaats van Philips de Goede, hertog van 1419 tot
zijndoodin 1467. In 1430 werd Brabant Bourgondisch, in 1433 (maarfeitelijk alin 1428)
ook Holland en Zeeland. Het is dus geen wonder dat het "oprukken" van de Observantie
min of meer gelijke tred hield met de opmars van de Bourgondische staatsmacht. Beide
vonden plaats in dezelfde richting: van Zuidwest naar Noordoost."
In het Nedersticht (d.i. provo Utrecht) en het Oversticht (prov. Overijssel, Drenthe en
stad Groningen) was in die jaren van Bourgondische invloed nog niets te merken,
evenmin als in Gelre (prov. Gelderland en N-Limburg), in Friesland en de Groninger
Ommelanden. Ook voor de Observantie liep er dus dwars door wat nu Nederland heet
een duidelijke, hoewel wat kronkelige scheidslijn, waarbij Kampen tot de niet-bourgon
dische Noordoosthelft behoorde. In die toe stand zou pas vanaf eind 1456 verandering
komen, en dan nog heellangzaam.
Wanneer nu de Observanten, in hun gloeiende ijver voor wat zij wel moesten zien als een
heilige opdracht, in die NO-helft propaganda gingen maken voor aansluiting bij de
Observantiebeweging, konden zij daar nergens rekenen op de sterke arm van de Bour
gondiers. Pogingen om de oude kloosters van Harderwijk, Bolsward of Groningen mee te
krijgen, hadden in de jaren 1452tot 1455gefaald, omdat de Utrechtse bisschop noch de
Gelderse hertog noch ook de plaatselijke stadsbesturen daar behoefte aan hadden.
Het is waarschijnlijk dat de situatie te Kampen niet anders was, toen in de zomer van
1455 een groep Observanten in Friesland bezig was stemming te maken voor de nog
onbekende Observanten en dus tegen de wel bekende en vert.ouwde Conventuelen van
Bolsward. De stad Kampenwenste in de relatief gemoedelijke verhoudingen binnen haar
muren geen deming; mede daarom werd begin juli broeder Jacob wegens zijn hitserig
preken tegen de Observanten voor een tijdje uit de stad verbannen, maar zes weken later
na zijn eigenmachtige terugkeer toch tenslotte maar met rust gelaten."
Het was echter moeilijker dan men dacht. Eind september waren de "raadsvrienden"
(afgevaardigden) van Kampen in Zwollevoor besprekingen, samen met een delegatie uit
Deventer. Juist op dat moment arriveerde het viertal Observanten uit het Noorden en
werd door het Zwolse stadbestuur met veel eerbewijzen ontvangen. Vooral de kansel
redenaar Jan Brugman maakte met zijn preken te Zwolle grote indruk en ook op de
Kamper gedelegeerden, die mede onder zijn gehoor waren, miste zijn woord die uit
werking niet. Germponeerd door zijn preektrant - kennelijk iets heel anders dan door
snee - nodigden zij hem uit om ook te Kampen te komen preken. Het was duidelijk hun
bedoeling dat het bij die preekarbeid voor het volk zou blijven."
Hiermee haalden de raadsvrienden een paard van Troje binnen. Brugman en de zijnen
verbleven precies twintig dagen te Kampen en preekten elke dag in de kerk, eenmaal zelfs
in de open lucht op het kerkhof - zonder twijfel vanwege de enorme toeloop. Brugman
zelfwas daarbij favoriet. Op zekere dag preekte hij volle vijf uren lang voor de zgn. Enge
Raad op het Stadhuis." Het is wel zeker, dat de preken sterk de nadruk hebben gelegd op
zonde en hellestraf, en op de noodzaak om door biecht en boete aan de wraak Gods te
ontkomen; de vier Observanten zullen dan ook in hun biechtstoel heel wat Kampenaren
hebben aanhoord en getroost en de boetvaardigen onder hen namens God vergiffenis
heboen toegezegd.
Nergens staat het zwart op wit, maar het kan haast niet anders, of zijhebben tussen deze
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Tekening in het Digestum Vetus fol.19r naast het bericht over Brugman's eerste optreden te
Kampen van 14 oktober tot 3 november 1455. Brugman, hier afgebeeld tijdens een van zijn
preken, vertoont het karakteristieke uiterlijk van de Observanten: een lang, ruw en rafelig habijt
met korte monnikskap, blote voeten in sandalen, baardeloos, het hoofd kaalgeschoren behoudens
een smalle krans. Defiguur is getekend om de volgende woorden heen: 'die xj m v(ir)g(inum)
o(ste)nde(ns) v(eram) c(r)ucem de Ambone in cimiterio', d.w.z.: 'Op Eifduizendmaagdendag
[= dinsdag 21 oktober 1455}, terwijl hij het ware Kruis toonde vanaf een spreekgestoelte op het
kerkhof'.

activiteiten door ook stille propaganda gemaakt voor de Observantie en tegen het
voortleven van de Kamper Broeders zoals tot dusverre." Het succes in de landen van
Philips de Goedemoet hen overmoedighebben gemaakt,maar hier inhet Overstichtwas
op dat moment nog geen machtige Bourgondische "parapluie" waaronder zij veilig
konden opereren. Wemogen dan ookweIconcluderen, dat deze Observanten,juist zoals
te Harderwijk en Bolsward en Groningen, ook te Kampen een foutieve inschatting
hebben gemaaktvan hun kansen op succes. NaKampenzoudat ook elders blijken,o.a. te
Deventer en Roermond.

3.3 Kampen reageerde redelijk, maar gereserveerd (1455-1472)
Het lag dus voor de hand, dat het stadsbestuur enigszinswantrouwig zoukijkennaar het
optreden van iedere vreemde die zich zouwillenbemoeien met "binnenlandse (hier dus:
stedelijke) aangelegenheden". Vertaald naar ons onderwerp betekende dat, dat de stad
graag een opwekkend religieuswoord wilde aanhoren, maar geen kritiek op eerzame en
gerespecteerde medeburgers. Dat men daar niet tevoren op bedacht was geweest, is te
verklaren uit het feit dat de vier Observanten zich te Zwollein en buiten hun preken niet
met de kloosters ter plaatse zullen hebben bemoeid, omdat daar immers geen Minder
broedersconvent was.
Anderzijds had het Kamper stadsbestuur aIle reden om de eigen Conventuelen de
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beschermende hand boven het hoofd te houden: een daadkrachtig hoger gezag had noch
de stad noch het klooster. De vorige bisschop, Rudolf van Diepholt, had zich weinig
bemoeid met het conflict tussen Conventuelen en Observanten; hij was op 25 maart
gestorven en de nieuwe elect op de troon van Utrecht, Gijsbrecht van Brederode, kon zijn
aanspraken niet overal in zijn landen waarmaken. Ja, pas in de tweede helft van 1456 zou
de machtige hertog Philips van Bourgondie zijn zoon David op de Utrechtse troon
plaatsen, en pas in november van dat jaar zou deze te Kampen erkend en ingehuldigd
worden. Met andere woorden: het Overstichtse gezagsvacuum duurde anderhalfjaar, en
in die tijd moest de stad haar zaken zelf regelen - wat zij toch al gewend en van plan was.
Van hun kant ondervonden de Broeders geen krachtige steun vanuit het Keulse Provin
ciecentrum en omdat zij immers al z6lang met de stad vergroeid waren, sprak het vanzelf
dat de stad hen beschermde, mits zij zich natuurlijk zelf niet uitdagend gedroegen.
Afgezien van de misstap van broeder Jacob (beginjuli 1455) zijn daarover geen duidelij
ke berichten. WeI schijnen zij zelftegen eindjuli een strengere regelopvolging te hebben
overwogen, maar bij nader inzien niet doorgevoerd."
Toen Brugman en de zijnen Kampen begin november onverrichter zake verlieten en ook
in Vollenhove in dit opzicht niets konden bereiken, was het gevaar van ruzie onder de
bevolking voorlopig geweken." Min of meer dezelfde situatie deed zich injuli 1458 voor,
toen Brugman, met zijn gezellen vanuit Deventer komend, weer een twintigdaagse
"missie" te Kampen hield. Wederom werd er dagelijks in de parochiekerk de mis
opgedragen en lang gepreekt en op grote schaal biecht gehoord; en elke dag kreeg het
gezelschap van de stad "een take wijns" (bijna 4 liter, dat .vas zelfs voor vier Minder
breeders een forse tractatie). Er is reden om te geloven dat het kwartet van Observanten
ook ditmaal geprobeerd heeft medestanders te vinden voor een overgang van het
Broederklooster naar de Observanten. Op 19 augustus werd paus Pius II gekozen, en niet
eerder dan 11 oktober vaardigde deze een bulle uit, waarin aan Conventuelen en
Observanten werd verboden, verder nog pogingen aan te wenden om elkaars kloosters
over te do en stappen." Van Brugman was tevoren zeker geen enkele gematigdheid in dit
opzicht te verwachten. Maar de Observanten waren dermate pausgetrouw, dat zij nu
prompt ophielden (ook hier in de Nederlanden) met hun "bekeringsactiviteiten".
Helaas zijn wij niet echt op de hoogte van de stemming onder het patriciaat en de verdere
bevolking ten opzichte van de Conventuelen resp. de Observanten. Maar alles wijst erop,
dat de vertrouwde Broeders in hun klooster als vanouds konden rekenen op veel steun en
begrip, zowel bij invloedrijke families als bij het volk, terwijl men de Observante bezoe
kers vooral (miss chien wel uitsluitend) bewonderde om hun fascinerende manier van
preken. In het stadsbestuur kan toen nog geen meerderheid van vrienden van de
Observanten zijn geweest, anders had men in 1455 of uiterlijk in 1458 de oude klooster
lingen wel gedwongen tot de overstap naar de Observanten of tot vertrek uit de stad.
Nu lijkt het wel, alsof in de loop van de zestiger jaren de stemming onder de bevolking
begon te veranderen. Maar wij moeten hier oppassen voor gezichtsbedrog. Van de ene
kant nam namelijk het gezag van bisschop David langzaam toe en David was een sterk
bewonderaar en bevorderaar van de Observantie. Anderzijds betekende dat allerminst,
dat hij de fanatiek optredende groep van Observanten (die onder hun eigen oversten
bijna een aparte kloosterorde waren gaan vormen) steeds op hun wenken wilde bedie
nen. Een klooster kon immers wel de strengere inachtneming van de Regel aannemen,
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zonder zich bij de vrijwel afgescheiden groep der Observanten aan te sluiten. Deze
laatsten werden vaak spottendfratres de secta genoemd: broeders van de sekte. David
en zijn opvolger te Utrecht hebben in de periode van circa 1460 tot circa 1510vaak
toestemming gegevenvoor een dergelijke hervorming zonder de radicale overstap naar
de Observanten.
Terwijlvan de ene kant het ideaal van strenge Observantie lokte, voelde men in Kampen
niets voor afscheiding. Kennelijkwas daarvoor ook geen meerderheid in de Raad, waar
de Conventuelen zeker invloedrijke vrienden hadden; ook waren zij bij het lagere yolk
nog altijd vertrouwd en geliefd.De Observanten van hun kant waren in de zestiger jaren
nog helemaal niet zo populair in de steden met een oud Minderbroedersklooster.28 De
meeste van deze conventen zouden tussen 1490 en 1506weI de Observantie invoeren,
maar zich niet aansluiten bij de Observantenfamilie; deze tussenoplossing heet weI die
der Coletanen.29 Kampen zou typisch een geval voor deze Coletaanse hervorming zijn
geweest, niet acceptabel voor zulke fanatieke "Franciscaanse Fundamentalisten" als de
Observanten, maar best aanvaardbaar voor een handelsstad met haar compromis
bereidheid. Ret is echter heel anders gelopen.

3.4 Beperkte hervorming door de stad afgedwongen (1472-1473)
Plotselingkwamdekwestie van dehervorming in een stroomversnelling. Op 18mei 1472,
Pinkstermaandag, brak er 's avonds in het klooster door nalatigheid brand uit, die nog
werd aangewakkerd door een harde Noordoostenwind. In een paar uur tijd brandde het
hele gebouwencomplex inclusief de kerk af, slechts een klein huis bleef gespaard. Door
de vonkenregen gingenaan deVloeddijkook een paar kleine huizen invlammen op,maar
de rest van de stad kon de dans ontspringen." Rier was met recht sprake van Pink
stervuur, maar dan weIvan het verkeerde!
De Broeders waren nu van de ene dag op de andere dakloos en vluchteling geworden.
Natuurlijkwaren medelijden en hulpbereidheid onder de bevolkinggroot, maar particu
lieren aIleenzouden gardiaan Johannes Engberti en zijn elfmedebroeders nooit aan een
volledighersteld kloostercomplex kunnen helpen. Dus richtten de Minderbroeders zich
tot het stadsbestuur, maar daar kregen zijniet zonder meer gehoor. "Eerst hervormingen
doorvoerert injullie leven, dan helpen wij pas", heeft men hun te verstaan gegeven. En
dus moesten de Kamper Conventuelen uit pure materiele nood weI toegeven. Dit ziet
emit als een schoolvoorbeeld van chantage van weerloze medeburgers door hun eigen
overheid en als een geschenk uit de hemel voor de Observanten, die nu zomaar een
compleet oud bestaand klooster erbij zouden krijgen. Maar zo ging het niet.
Als wij de overeenkomsten lezen, die de kloosterbevolking met het stadsbestuur over
hervorming en herbouwheeft gesloten in maart 1473(dus pas 9'i2maand na de brandt),
vallen een paar dingen op." Notaris Albert Schuersac stelt op 4 maart vast, dat de stad
eerst hervorming eist en dan pas zalhelpen en dat de Conventuelen bereid zijnom samen
en elk afzonderlijk plechtig te beloven die hervorming door te voeren; ook de inspectie
wordt nauwkeurig geregeld. Demonniken leggen daags daarna hun belofte in een aparte
intentieverklaring vast. Bij beide rechtshandelingen is ook pater Andreas Lupi van de
partij. Rij is de custos Frisiae, de overste van de zes oude kloosters van Noordoost
Nederland." Nogmaals, het lijkt allemaal op een capitulatie en uitlevering van het
Kamper Broederklooster aan de Observanten, maar dat is schijn.
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In beide oorkonden is uitdrukkelijk sprake van het invoeren van de bepalingen die paus
Martinus V in augustus 1430 voor alle Minderbroeders had vastgesteld, de zgn. Con
stitutiones Martinianae (zie kaderstuk). Deze zouden de Kamper monniken voortaan
zorgvuldig opvolgen; bi] in gebreke blijven mocht de bisschop van Utrecht ingrijpen en
gehoorzamer monniken in het klooster plaatsen. Let wel: de bisschop, niet de vicaris
generaal of vicaris-provinciaal der Observanten!
Als we nu weten, dat alle Europese Observanten meteen vanaf augustus 1430 bezwaar
hadden gemaakt tegen de Martinianae, die hun lang niet streng genoeg waren, begrijpen
we, dat het Kamper stadsbestuur hier wel heel gematigd en soepel met de kloosterbevol
king omging. WeI is later steeds gesproken over "invoering van de Observantie", maar
een overwinning van de-Observanten-als-groep was deze overeenkomst allerminst. Ret
bewijst in elk geval, dat de stad Kampen niet de verregaande eisen van de Observanten
familie tot de hare had gemaakt; iets wat men soms over het hoofd heeft gezien, te
beginnen vijfjaar na de overeenkomst al! De constatering in later tijd gedaan (tot in onze
eigen dagen toe), dat de Kamper monniken enkele jaren na 1473 nog steeds geen
Observanten waren geworden, klopt op zich dus wel, maar voor verontwaardiging over
hun verstokte slechtheid omdat zij die overstap niet maakten is geen reden, eenvoudig
omdat zij dat niet hadden beloofd."
Interessant is in dit verband een tweetal nogal terloopse opmerkingen in de overigens zo
ambtelijke acte van notaris Schuersac. Ten eerste merkt hij op (met een haast boosaar
dige knipoog), dat de Conventuelen de eis van de stad goed hadden overwogen "en
waarschijnlijk bang waren dat zonder de bijzondere gunsr en hulp van Schepenen en
burgers van Kampen, uit wier aalmoezen zij dagelijks in leven worden gehouden, hun
klooster en kerk niet konden worden hersteld en zij zich daarom wilden bekeren tot een
beter leven", 34Enerzijds typeert hij raak het geringe enthousiasme voor een hervorming
die niet uit hun eigen overtuiging voortkomt, maar afgedwongen is; van de andere kant
zegt hij met evenveel woorden, dat zij echte arme monniken zijn, die elke dag om brood
moeten gaan bedelen. Dit laatste is nu precies wat hun Regel voorschrijft! De Ob
servanten zagen dit juist als het kenmerk van de ware volgelingen van Franciscus. Wat
wilden zij dan eigenlijk nog meer van de Kamper Conventuelen?
De tweede opmerking zegt, dat de monniken tegenover de vier afgevaardigden van de
stad Kampen in tegenwoordigheid van notaris en getuigen plechtig hebben beloofd "dat
zij samen en elk afzonderlijk werkelijk de Regel van Sint Franciscus zullen onderhouden
uitsluitend volgens de regeling en omschrijving van de Martiniaanse hervorming"." Ret
gaat hier om het woord "uitsluitend". Met nadruk stellen zij vast, dat zij alleen de
hervormingsmaatregelen van paus Martinus V voor alle Minderbroeders zullen door
voeren, stilzwijgend eraan toevoegend: maar in geen geval aansluiting bij, of gehoor
zaamheid aan de afgescheiden sekte der Observanten. Dat de vier afgevaardigde Schepe
nen dit zo hebben geaccepteerd, spreekt boekdelen. Wat Schuersac op dat moment van
deze restrictie vond, is onduidelijk, maar vijf jaar later zou hij daarover heel anders
oordelen, zoals nog zal blijken.
Terstond waren de stad Kampen en ook de bisschop van Utrecht bereid, algemene en
gerichte aanbevelingsbrieven te schrijven voor de twaalf kloosterlingen, die van nu af
aan meteen in tal van steden, soms ver weg, gingen preken en om steun bedelen voor
herstel van hun gebouwen. Inderdaad zijn er berichten over deze activiteiten." Arend
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Toe Boecop zegt wat schamper, dat zij niet erg hun best deden, want zes jaar na de brand
hadden ze nog bijna niets opgebouwd en tegelijk staken zij tegen de condities invrijwel
alle geld in eigen zak, inplaats van eenderde af te dragen aan de kerkmeesters van hun
kloosterkerk.
Dat laatste vinden wij ongeveer ook zo bij Jacob Bijndop, stadssecretaris en kroniek
schrijver juist in deze zelfde jaren en kennelijk Toe Boecop's bron voor deze details."
Maar de laatstgenoemde heeft toch Bijndopniet goed gelezen en een beetje tendentieus
weergegeven.Niet alleen dateert ToeBoecop de brand te vroeg,maar wat ernstiger is:hij
negeert duidelijkBijndop's waarderende woorden voor de Kamper Conventuelen: "ellic
vanden broederen proefde sijn beste", elk van de twaalf kloosterlingen beproefde/
probeerde/deed zijn uiterste best. Even verder: "ende bleven gaudenten als sij tevoeren
weren thent dat cloester Reformiert wort", waarvan Toe Boecop maakt: "Und dije
monnicken helden nijet dat sije den raedt van Campen hadden belowet, dan blewen
gaudenten soe sye toe vorren warren ghewest, by hor alde leven, ende manirren". Maar
na de uiteenzetting over de Constitutiones Martinianae zal het duidelijk zijn, dat men de
Orderegel strenger kon volgen zonder tevens Observant te worden, maar als Gaudent
(lees: Conventueel). Bijndop zegt in feite aIleen, dat zij zich niet bij de Observanten
aansloten, waaruit Toe Boecop afleidt dat zij dus hun leven niet wijzigden.
Wijkunnen in dit geval als het ware over Toe Boecop's schouder meelezen in zijn bron,
en moeten weI concluderen dat het vrij neutrale oordeel van Bijndop hem niet goed
uitkwam, of met andere woorden: Toe Boecop las Bijndop hier "door een gekleurde
Observante bril". We krijgen het sterke vermoeden, dat de zeer Romegetrouwe Toe
Boecop in de jaren na 1572 onwillekeurig of met opzet de ideeen van de evenzeer
Romegetrouwe Minderbroeders-Observanten van zijn dagen inclusief hun visie op hun
eigengeschiedenis tot de zijneheeft gemaakt. Daarmeewordt hij van een oude bron voor
de gebeurtenissen honderd jaar v66r zijn tijd tot een latere commentator ervan; dus
kunnen wij beter de voorkeur geven aan de echte tijdgenoot Jacob Bijndop, die net als
notaris AIbertus Schuersac in 1473nog wel enig begrip voor zijn onfortuinlijke monni
ken-stadgenoten kon opbrengen.
En wat yond Jan Brugman van deze ontwikkelingen? Sinds 1463was hij wegens ziekte
geen reizend prediker meer en vanaf ± 1467woonde hij in het Observantenklooster te
Nijmegen. Ongeveer in 1470 werd hij daar bedlegerig, wat in de volgende jaren ver
ergerde, gecombineerd met beverige handen, tot hij in oktober 1473stierf."AIwetenwij
het niet uitdrukkelijk, het is vrijwel zeker, dat hij met de beschreven gebeurtenissen te
Kampennauwelijksmeer bewust heeft kunnen meeleven. In ieder geval zou hij, zo men
hem daartoe had willen benaderen, niet in staat zijn geweest om hijvoorbeeld een
verzoekschrift of protestbrief aan het Kamper stadsbestuur te richten. Zijn rol in de
Kamper kloosterhervorming blijft dus beperkt tot de eerste fase (1455-1458).

3.5 lIet Broederklooster uitgeleverd aan de Observanten - maar op wiens
verzoek eigenlijk? (1477-1480)

Dejaren die nu volgden,zijnbij gebrek aan archiefstukken voor ons bijzonder moeilijkte
reconstrueren. In dit geval betekent dat toch wellicht iets positiefs: geen nieuws, goed
nieuws. De Conventuelen zijn kennelijk ijverig aan het preken en bedelen gegaan, en al
zal niet alle geld precies voor de herbouw besteed zijn, toch is er weI degelijk aan
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kloosterbouw gedaan, zoals met evenveel woorden gezegd wordt in een officieel verslag
van 14 juli 1478, dat beneden besproken wordt. Ook was de Utrechtse bisschop David
van Bourgondie beslist meer op de hand van de Observanten dan van de Conventuelen en
werd hij zeker van Kamper zijde over de ontwikkelingen ingelicht. Toch greep hij niet in
de Kamper verhoudingen in, terwijl de bevoegdheid daartoe en van hem alleen, toch
uitdrukkelijk in het verdrag tussen stad en klooster stond omschreven.
Zolang er dus geen ondubbelzinnige bewijzen worden gevonden voor een onwaardig
gedrag van de Conventuelen in deze periode, of voor flagrante schending hunnerzijds
van de overeenkomst van 4 maart 1473, mogen we voorlopig aannemen, dat de uitvoering
van dat verdrag tot redelijke tevredenheid van burgeri], stadsbestuur en bisschop is
geschied, zeker de eerste paar jaren. Dit ondanks de verdachtmakingen door Arent Toe
Boecop, die ze weer ontleent aan Jacob Bijndop en de schrijver van het Digestum
Novum.39 Deze twee laatsten, misschien wel een en dezelfde persoon, waren echte
tijdgenoten van het gebeurde, ja zelfs min of meer ooggetuigen. Zij zijn bij hun be
schrijvingervanuitgegaanvan het eindresultaat en hebben formuleringen uit geschriften
van 1477en 1478ook van toepassing verklaard op de toestanden van de voorafgaande
jaren. Run uitlatingen moeten we dus ook met enige omzichtigheid hanteren.
In de loop van 1476177 is de Raad te Rome gaan lobbyen bij paus Sixtus IV40; hetzelfde
deed de bisschop van Utrecht - wel wat vreemd, omdat de bisschop toch zelf recht
streeks te Kampen orde op zaken mocht stellen volgens het verdrag van 1473! De
Raadsheren gaven voor, te spreken namens "aIle inwoners" - een onwaarheid, zoals de
niet geringe onrust in juli en augustus 1478 zou bewijzen! 'ZU moeten ook beweerd
hebben, dat er in zes jaren na de brand van "toen" (de datum 18mei 1472wordt niet
vermeld) pas 6 kloostercellen waren gebouwd - dit kan niet kloppen, want op dat
moment waren er pas vier ofvijfjaren verstreken sinds de brand, en pas drie ofvier sinds
het verdrag vanmaart 1473.WeIklopt deze tijdsruimte op het moment van devisitatie en
overname injuli 1478,maar dim staan er al allerlei gebouwen: refter (d.i. vergader- en
recreatiezaal), compleet slaapverblijf, twee keukens, diverse toegangspoorten enz.
Uit details als deze is af te leiden, dat er sprake was van een nogal tendentieuze
voorstelling van zaken in de richting van Rome, zodat de vraag zich opdringt, uit welke
hoek deze klachten en verzoeken tot pauselijk ingrijpen danwel kwamen.Rierop komen
wij beneden terug. Eerst voIgt een verslag van de gebeurtenissen.
Als antwoord op het dringende verzoek van bisschop David en wat dus heet "de totale
bevolkingvan Kampen",gaf Sixtus IVbij schrijven van 29 oktober 1477opdracht aan de
abten van de twee kloosters DikningebijMeppel en Oostbroek bij Utrecht, alsmede aan
de deken van de Sint Clemenskerk te Steenwijk,om samen met twee of drie Observanten
de ingebrachte beschuldigingen grondigte onderzoeken. Alsdie dan opwaarheid bleken
te berusten, moesten zijhet KamperBroederklooster "corrigeren en reformeren", waar
bij aan de oude bewoners de keuze zouworden gelaten: zelfObservantworden, Of op een
redelijke termijn het klooster ontruimen, zodra andere huizen bereid waren hen op te
nemen. Tot dat moment zouden de Conventuelen er samen met de nieuwe bewoners
mogen blijvenwonen. Ret complex zou bezet worden met Observanten van elders.
Zevenmaanden lang vernemen we niets. Maarmidden juni 1478begon de visitatiecom
missie plotseling in een bliksemtempo actie te ondernemen. VolgensArent Toe Boecop
zond de stad Kampenhaar secretaris naar Oostbroek om te verzoeken tot ingrijpen." Op
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dat moment waren Burgemeesteren, Schepenen en Raad dus op de hoogte van het
pauselijke schrijven van oktober 1477. De commissie gaf aan abt Jacobus Domborch van
de Laurentiusabdij te Oostbroek volmacht om als .Apostolisch Commissarius" (d.i.
zaakgelastigde van de paus) de vereiste maatrcgelen te nemen. Bisschop David benoem
de op 16juni 1478 Aelbertus Schuersack, priester van het bisdom Doornik en pastoor te
Uitgeest, tot zijn "procurator en syndicus" (zaakgelastigde) in deze. Wij zijn hem al
tegengekomen als de wat kritische notaris bij het verdrag van 4 maart 1473. Ret
stadsbestuur van Kampen kreeg terstond bericht van zijn aanstelling en benoemde hem
op 18 juni ook tot procurator en syndicus "namens de stad"."
Op 24 juni 1478 droeg abt Jacobus Domborch aan de Vicaris-Provinciaal der Ob
servanten van de Keulse Provincie op, om tegen een nader te bepalen tijdstip zes of meer
geschikte Observanten naar Kampen te zenden." Verder beval hij namens de paus,
eveneens op 24 juni, aan twee Observantengardiaans (die van Leiden en Antwerpen),
naar Kampen te komen om hem te assisteren bij de visitatie en reformatie van het
Broederklooster. De Antwerpse gardiaan Hendrik de Bercka (van Rijnberk) was echter
verhinderd. Tenslotte zijn de drie gardiaans van Leiden, Gouda en Delft gekomen.
Merkwaardig dat het zoveel dichterbij gelegen Zutphen niet genoemd wordt: de Ob
servanten van Zutphen hadden een uitstekende naam in hun stad; maar het kan zijn dat
de drie Hollandse kloosters gunstiger gelegen waren met het oog op de te volgen
strategie."
Na al deze toebereidselen sloeg nu het uur van handelen. Abt Jacobus en de gardiaans
Johannes de Lippia (Leiden), Wilhelmus van Amersfoort (Gouda) en Matthias van
Zierikzee (Delft) kwamen naar Kampen. Volgens Toe Boecop gebeurde dat in het
geheim, dus waarschijnlijk maandagavond 13 juli laat en/of in onherkenbare vermom
ming ... Aileen het stadsbestuur wist ervan en zorgde dat de afgesproken poort open was.
In de loop van dinsdag de 14e werd "de gezworen gemeente groot en klein", bestaande
uit meer dan 24 aanzienlijke burgers die niet in de Raad zaten, op het raadhuis ontboden.
Misschien gebeurde dat zeer vroeg in de ochtend, maar waarschijnlijker pas omtrent het
middaguur. Daar vernamen zij op het laatste moment - letterlijk "ter elfder ure" of nog
later: om "vijf voor twaalf' - van de regerend burgemeester over het pauselijke bevel
schrift van 29 oktober 1477 tot visitatie en reformatie van het Broederklooster, en over
het voornemen van de Raad om nog dezelfde dag de Observantie aldaar in te voeren.
Geen wonder dat velen niet accoord gingen met zo'n evidente overrompeling, maar de
sympathisanten met de Conventuelen schijnen in de minderheid te zijn geweest. Arent
Toe Boecop schetst een karikatuur van deze eerzame (immers gezworen!) burgers door
hen af te doen als "ettellicke drijnkebroeders, dije daer dagelix bij hoer in dat Closter
dronken ond mijtten monniken daer guedt sijer mede toe maken pleghen, doch dosten
het selliwe nijet segghen, om dije grote excessen dije de selliwe broders ghehat hadden".
Ret Digestum Novum is veel zonniger: .Dair weren over ende aen Scepenen Rait ende
geswoeren Meente eendrechteliken ende willichlikendair toe vergaddert", maar dat is
dan ook de officielevisie op diegenen die het er weImee eens waren en dusmeewerkten
met wat er verder die dag gebeurde."
Tegennegen uur 's morgens op deze dinsdag 14juli kwamde visitatiecommissie, op dat
moment negen personen in getal onder wie de stadssecretaris Jacobus Bijndop, in de
refter van het Broederklooster bijeen; ook was daar bijna de hele Raad van Kampen
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aanwezig. Voor deze bijna dertigkoppige vergadering verschenen alle tien toen in het
gebouwencomplex aanwezige kloosterlingen, maar de gardiaanJacobus vanAImelo was
met enige anderen een paar dagen tevoren vertrokken naar het kapittel te Aken. AImet al
een gezelschap van tegen de 40 heren, dat in deze dus echt niet zo kleine refter een
geschikte plaats voor deze rechtszitting had gevonden. Of de visitatiecommissie tevoren
wist dat de gardiaan en anderen niet aanwezig zouden kunnen zijn, blijkt niet. WeI is
overduidelijk, dat men het Broederklooster heeft overvallen; dat blijkt ook nog eens
hieruit, dat tijdens de visitatie in de middag vier Raadsleden en vier uit de gezworen
gemeente alle deuren van kerk (dus toch!) en klooster moesten bewaken om ontsnappen
en ontvreemden te voorkomen. Het lijkt weI een zorgvuldig geplande ontruimingsope
ratie van de ME!
Aelbertus Schuersack las de punten van kritiek voor (deels letterlijk als in de pauselijke
brief, deels nieuwe) en eiste op grond daarvan de door de paus bevolen informatie,
visitatie en reformatie. De Conventuele bewoners vroegen meteen bij monde van hun
vicegardiaan Wilhelmus Elborch om uitstel wegens afwezigheid van de gardiaan en
anderen, en voor rijper beraad na hun terugkomst omtrent wat hen te doen stond. Maar
Schuersack wilde alles nu onmiddellijk doorzetten, wat door Jacobus Domborch ter
stond werd goedgevonden. Noch de motieven van Schuersack voor deze eis, noch
(belangrijker!) de overwegingen van Domborch voor het toekennen ervan worden in het
verslag vermeld. Voorwaar een bedenkelijke rechtsgang, waarvan nog meer staaltjes
zouden volgen. Hiermee eindigde de ochtendzitting. Zoals gezegd, werd misschien pas
daarna de gezworen gemeente over een en ander ingelicht.46, .

In de namiddag werd het proces heropend. Jacobus Domborch had intussen op aan
dringen van de aanklager Schuersack bevolen, dat enkele eerzame burgers (Toe Boecop
spreekt van vier Raadsheren en vier uit de gezworen gemeente) aIle toegangen tot het
klooster zouden bewaken. Na verhoor van ieder der aanwezige kloosterlingen over de
punten van de aanklacht en het onder ede getuigen door een zestal burgers over
waarheid of onwaarheid van de beschuldigingen.", werd tegen vijven door Jacobus
Domborch als vonnis uitgesproken, dat het Broederklooster nu meteen aan de vicaris
provinciaal der KeulseObservanten moest worden overgedragen. De net tevoren thuis
gekomen gardiaan Jacobus vanAImelowerd zonder gehoord te zijn direct ontzet uit zijn
ambt; hij en de eveneens afgezette vicegardiaan moesten terstond aIle sleutels over
dragen aan de aanwezige drie Observantengardiaans. V66r twaalf uur op 15 juli, dus
binnen 19uren, moesten de (nu ex-)gardiaan en zijnmede-Conventuelen verklaren dat
zij Observanten wilden worden, en anders nog v66r de middag van die dag het klooster
verlaten.
Aandit opzettelijk onredelijke ultimatum konden de nog geenuur tevoren teruggekeerde
gardiaan en de anderen diemee waren geweest naar Aken,nauwelijks ofniet voldoen: zij
hadden zich niet kunnen voorbereiden. Dat ook de andere Conventuelen totaal over
rompeld waren en's morgens al direct met nadruk eniguitstel voor ruggespraak met hun
gardiaan hadden verlangd, is te begrijpen; dat men hen dit niet wilde toestaan echter niet
- tenzij de uitslag toen al vaststond, omdat Barbertje toch beslist moest hangen ...
De indruk dat dit inderdaad het geval was, dringt zich heel sterk op. Men merke bij
voorbeeld op, dat de Conventuelen niet de kans kregen tot het kiezenvan een verdediger,
noch ook tot het oproepen van getuigen a decharge; ook dat hun verjagingbinnen 19uur
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na de uitspraak naar onbekende bestemming veel wreder en strenger was dan de paus in
zijn brief had verlangd. Nergens is in het verslag van abt Jacobus Domborch sprake van
voorafgaande regelingen voor het onderdak van de te verdrijven Conventuelen; weI zegt
Toe Boecop, dat de stad de oude bewoners samen met de nieuwe twee dagen lang de
volle kost heeft gegeven." Maar deze barmhartige noodmaatregel reikte niet verder dan
tot en met 15 juli, dus daar schoten ze niet veel mee op. De commissie gedroeg zich hier
weI erg "plus papiste que Ie pape"!
Zegge en schrijve een der Kamper Broeders ging over naar de Observanten. Johannes
Korle of Kurle, een van de drie die op 21 april 1473 de overeenkomst van een maand
eerder hadden aanvaard, wilde kennelijk in Kampen blijven. Hij kreeg gezelschap van een
aantal Observante paters uit Zutphen (nu dus weI welkom!) en uit Amersfoort. De
overige Conventuelen vertrokken liever."
De grote snelheid waarmee de visitatiecommissie had gehandeld en de kennelijke
onredelijkheden en onrechtvaardigheden in de manier waarop hadden heel wat on
tevreden gemor in Kampen tot gevolg. Zoals gewoonlijk kwam er pas achterafwat verzet
los; in elk geval waren voor vele Kampenaren de zomaar in hun midden geparachuteerde
Observanten absoluut niet welkom. Daarom moesten Burgemeesteren, Schepenen en
Raad al op 19juli op dreigende toon afkondigen, "dat een igelichoevesch ende eerbairlic
spreken sal vanden Observanten die dat cloester voirsz. nu bewonen",
Dit doet sterk denken aan de strenge Mechelseverordening uit 1447tegen spotliedjes op
de Observanten, die een paar weken tevoren op een vergelijkbare wijze aan de bevolking
daar waren opgedrongen" AIeerder was te Gouda in 1440het "oude" klooster uit 1418
aan de Observanten overgeleverd; daar moest de landsheer Philips van Bourgondie eind
1449bevelen dat het nu uit moest zijn met de roddel en de tegenwerking." En hier in
Kampen verbood het stadsbestuur op 4 augustus 1478 aan de bevolking de oude
Broeders nog te huisvesten (dus te laten onderduiken); men zou anders persoonlijk
aansprakelijk zijn "mysdede die Mynrebroeder iemanden mit woirden off mit were
ken"."
Ret blijkt dus gewoon niet waar te zijn,wat men het jaar daarvoor of nog eerder aan de
bisschop en via hem of rechtstreeks aan de paus had gemeld: dat "de hele bevolkingvan
Kampen" (Universi Opidani Opidi Campen) zou verzocht hebben om kloosterhervor
ming.WeIis het zo, dat het verzet spoedig geluwd is,waarschijnlijk omdat men inzag dat
voortzetting toch niet zou helpen tegen de verbeten wil van het stadsbestuur in; ook
moeten de Observanten van hun kant al gauw een goede indruk op het yolk gemaakt
hebben, en de tijdgeest maakte hen ook geleidelijk aan populairder. In november 1480
sloten zij een overeenkomst met de stad, te vergelijken met die van maart 1473,waarbij
zijplechtig verklaarden dat zijverwijderd en vervangen mochten worden, als zij de Regel
van Franciscus niet punctueel zouden opvolgen"
De stad hielp hen nu uit aIle macht om hun kerkgebouw te voltooien, zodat in 1489 en
1490de laatste hand aan dak en toren kon worden gelegd.Eerlijk gezegdwas dat 66kweI
wat laat: de muren stonden er in 1478al! Ret verwijt aan de Conventuelen over te trage
bouw riekt dan ook naar "selectieve verontwaardiging" en het meten met twee maten:
eenzelfde trage bouw die in 1478de Conventuelen als slecht en zondigwas aangewreven,
werd bij de Observanten na 1478 ineens niet meer zo erg gevonden!
Van echte conflicten met de stadsregering vernemen wij bijna een eeuw lang niet meer,
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totdat in 1572 en volgende jaren de opstand tegen Spanje op een heel andere manier en
om heel andere redenen de ondergang van het Broederklooster veroorzaakte.
Toch zou een tussenstap via de Coletaanse hervorming voor alle partijen prettiger zijn
geweest; daar kon men in Deventer en Groningen en elders kort na 1500 van meepraten.
Blijft dus de vraag: waarom moest het in Kampen z6 rauw en z6 snel en ongenuanceerd
toegaan? En, misschien daarmee samenhangend: van wie is eigenlijk de hele operatie
van vervanging der Conventuelen door Observanten uitgegaan?
Op dit moment valt op beide vragen geen volstrekt zeker antwoord te geven. Wij hebben
gezien dat de telkens herhaalde bewering in de stukken van 1477 en 1478, dat "de hele
bevolking van Kampen" om een radicale zuivering vroeg, onhoudbaar is. Hier staan de
pauselijke en bisschoppelijke documenten lijnrecht tegenover de nadrukkelijke ver
zekering door Arent Toe Boecop, dat "de gezworen gemeente groot en klein" tot vlak
v66r de ingreep niets van de plannen in die richting wist. De stadsverordeningen tegen
kwaadspreken over de Observanten en tegen huisvesten van Conventuelen (zie noot 52)
bewijzen, dat Toe Boecop het althans hier bij het rechte eind heeft. In eerste instantie
staat dus wel vast, dat niet de hele bevolking, maar slechts Burgemeesteren, Schepenen
en Raad om de kloosterhervorming gevraagd hadden. Maar waarom? Zij riskeerden
daarmee immers heel wat deining binnen de stad. Ret schijnt, dat het stadsbestuur de
bisschop en de paus gewoon he eft bedrogen met de suggestie "de hele stad vraagt om
hervorming"; en tegelijk de eigen bevolking he eft bedrogen door net te doen of er geen
plannen voor een overval op het Broederklooster werden uitgebroed. Pas op het aller
laatste moment werd de gezworen gemeente ingelicnt, en dus in feite met verachting
behandeld; zo voelden velen het op dat moment ook aan. We kunnen dan ook weI stellen,
dat het hele gebeuren een symptoom is van de ontwikkeling naar een oligarchisch
bestuur, waarbij de oude .volksvcrgadering van gezworenen" (plechtig ingesteld in
1373) bij de besluitvorming er niet meer aan te pas kwam, en alles in kleine kring werd
beshst."
Maar er is nog meer. Paus Sixtus IV was vanaf 1464 als pater Francesco della Rovere
Minister-Generaal (algemeen overste) geweest van de Conventuelen. Toen hij in 1471
paus werd, dachten deze laatsten, dat zij nu wel aan de zelfstandigheid der Observanten
een einde konden maken. Maar Sixtus IV bleek de Observanten welgezind te zijn en
daarbij had hij alle vorsten in de landen van West- en Midden-Europa op zijn hand. De
scheiding en rivaliteit bleven dus bestaan." Toen hij in 1474 bovendien allerlei voor
rechten in de zielzorg toekende aan de kloosterorden boven de gewone geestelijken,
steeg de eigendunk en aanvalslusi vooral bij de in dit opzicht veel actievere Obser
vanten.
Ret is dus waarschijnlijk, dat het de Observanten van de Keulse Provincie zelf zijn
geweest, die (al dan niet getipt door hun geestverwanten te Rome) het stadsbestuur van
Kampen omstreeks 1476177 hebben bewerkt en omgepraat, waarna de procedure van
ingrijpen-van-hogerhand kon beginnen. Teneinde de rust in de stad zoveel mogelijk te
bewaren, werd de ontvangst van de pauselijke brief van 29 oktober 1477 voor de
gezworen gemeente verzwegen. De feitelijke overrompeling werd met de bisschop, abt
Jacobus en hun helpers in het diepste geheimgeorganiseerd binnen vierweken (16juni-
13juli) en "de Bestormingvan het Broederklooster" op debewuste veertiendejuli in acht
uur tijds volvoerd.Degangvan zaken is inKampennauwkeuriger opgetekend dan elders,
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maar in grote lijnen zal het te Gouda (1440), Mechelen (1447) en Bolsward (1474) eender
toegegaan zijn.
De opstelling van de paus en het agressieve zelfvertrouwen van de Observanten moeten dus
de doorslag hebben gegeven. Minder het beweerde "aanstootgevende leven" van de Kamper
Conventuelen, terwijl de stad van haar kant ook niet gebaat was bij een rel, Eigenlijk heeft de
ongelukkige brand van 1472 er alleen in zoverre mee te maken, dat hi] de Observanten en
hun vrienden in de Raad jaren later een gerede smoes verleende om de Conventuelen
verdacht te maken;wij hebben gezien dat de stad zelf in 1473 de afwikkelingna de brand
redelijkgematigdenvredelievendhad ondemomen. Dediverseonredelijkhedenen onrecht
vaardigheden tijdens het proces op 14juli 1478 steken schril af tegen het optreden van de
stad tot ongeveer 1476.Met andere woorden: overal zienwij de onverzoenlijkehaat tussen
Observanten en Conventuelen een rol spelen. Nu men besloten had dat het te Kampen
afgelopenmoest zijnmet de laatsten, hoefde de oude rechtsregel "hOOfenwederhoor" ook
niet te worden toegepast en werden vrijweldirect na afloop de uitgewezen Conventuelen
"als ongewenste vreemdelingenpardoes over de grens gezet".
Het is geen erg fraai stukje Ordegeschiedenis, en evenmin een fraai stukje Kamper
stadsgeschiedenis waar wijhier getuige van zijn, Niemand had in 1455, toen de stad pater
Brugman en zijn drie medebroeders vroeg om te komen preken, gedacht dat het nog eens
zo hard en bruut zou verlopen. Ook de welsprekende Observant zelf moet gehoopt en
gedacht hebben, dat met "praten als Brugman" Iangsvreedzame weg de overstap van het
Broederklooster naar de Observanten wel te bewerkstelligen zou zijn.56Maar de tijd was
toen kennelijk nog niet rijp voor een gemakkelijke triornfvan de Observantie.

4. Brugman en Kampen (1455, 1458)
Tot slot nog een paar woorden over een heel ander aspect van de relatie tussen Brugman
en de stad Kampen. Afgezien van zijn niet strikt bewijsbare pogingen om het Broe
derklooster over te halen naar de Observanten zijn de gegevens over de indruk die hij hier
als prediker gemaakt heeft, duidelijk genoeg om aan te tonen dat Kampen in die
oktoberdagen van 1455 bijna drie weken lang iets buitengewoons beleefde. Jammer dat
wij geen woord over hebben van zijn twintig preken in en bij de Bovenkerk!Alleswijst er
overigens op, dat zijn faam hem alwas voorgegaan: in Zwollehad hij immers vlak tevoren
ook al geweldig tot de verbeelding gesproken. Maar het is waarschijnlijk dat vooral het
optreden in Friesland kort v66r zijnkomst naar Zwolleen Kampenhem grote bekendheid
heeft gegeven. Hij moet daar aan de verstokten allerlei rampen hebben voorspeld,
waarvan er diverse kort daarna "vervuld" werden ...
-Dat soort dingen maakte destijds weI de meeste indruk. Zo'n predikant werd dan gezien
als een Godsgezant of "profeet". De grote brand van Sneek in april 1457 moet als het
doorslaggevende , bewijs" van zijn "profetengave" zijn opgevat. Toen hij vanaf mei 1458
weer op preektoumee ging, zag het yolk hem voortaan als een bijzonder begenadigd
vertolker van Gods woord - waarschijnlijk dus ook te Kampen in juli, weer op 20
achtereenvolgende dagen en niet meer dan 15 maanden na de Sneker stadsbrand.
De vraag luidt dus: heeft hij dan ook in en over Kampen zulke "voorspellingen" gedaan?
Heeft hij by. iets gezegd over de brand van het Broederklooster veertien jaar later,
waarbij de rest van de stad door het oog van de naald zou kruipen? Als er iemand
.verstokt zondig" was, dan weI die groep Conventuelen! Wat lag er meer voor de hand
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dan Gods toorn en straf aanzeggen aan die "valse zonen van Franciscus"? Er is een vaag
bericht in een Franciscaanse kroniek van ongeveer 1648: "aan de stad Kampen in
Overijssel voorspelde hij de overrompelende aanval der vijanden, echter zonder ver
liezen en verwoestingen"." Dit zal wel slaan op de (toen alweer lang geleden) overgang
van Kampen naar Staatse zijde en de Reformatie, in 1572 en voorgoed in 1579/81.Maar
erg veel houvast geven deze woorden niet. Zou hij toch in de geest de vuurzee hebben
waargenomen die op 18mei 1472zou woeden, "echter zonder verliezen en verwoestin
gen" voor de stad?
Hier is niets met zekerheid over te zeggen. Maar dat Brugman een van de bekendste
Nederlanders is geweest, en dat hij bij de Kampenarenvan zijn tijd een geweldigeindruk
heeft nagelaten, staat vast. Hijverdient dan ook, dat de stad een straat naar hem noemt,
zodat men "vaste dechlix" (vrijwel dagelijks) herinnerd wordt aan zijn veertigvoudig
verbazingwekkend optreden hier ter stede.
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ontvangen pauselijke schrijven bekend; vanaf circa 17 juni ook de procurator-syndicus Aelber
tus Schuersack, die door het stadsbestuur op 18juni tevens tot procurator-syndicus vanwege de
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