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De bewoningsgeschiedenis 

van Burgwal 80 en 81 vanaf 1440

door Geert Jan van der Schee

In mijn vorige artikel over de bouwhistorie van Burgwal 80 en 81 in 
de Kamper Almanak van 2017, sprak ik mijn hoop uit over een eventu-
eel bewoningsonderzoek. In juni 2017 kon ik, dankzij de opdracht van 
de gemeente Kampen, aan dit onderzoek beginnen.1 Uit het bouwhisto-
risch onderzoek in 20162 bleek dat de panden Burgwal 80 en 81 beide een 
14de-eeuwse oorsprong hebben. Hieruit volgde dat er ook een bewonings-
geschiedenis vanaf die tijd zou moeten zijn. Misschien van nog wel eer-
der, omdat er vóór de stenen bouwwerken heel goed houten bouwwerken 
kunnen hebben gestaan. Huizen en eigenaren terugvinden in de spaarza-
me 14de-eeuwse relevante boekwerken in het stadsarchief is echter geen 
gemakkelijke klus. In overleg met de opdrachtgever is met het oog op het 
beschikbare budget besloten te stoppen bij het jaar 1440 - een kleine hon-
derd jaar na de bouw. Overigens gaat het oudste ‘register van oplatinghe’ 
van de stad Kampen ook niet verder terug dan 1438. De kans om vervol-
gens in de weinige 14de-eeuwse geschriften nog aanknopingspunten te 
vinden is heel klein. Uiteraard zou het goed zijn om dit in de toekomst 
nog wel eens te proberen, al was het maar om zeker te weten dat alles is 
gedaan om ook de vroegste bewoningsgeschiedenis te achterhalen. 

De uitkomsten van het huidige onderzoek zijn in ieder geval interessant 
en ze bewijzen dat de bewoningsgeschiedenis van de panden op een aantal 
punten wezenlijk anders is dan tot nu toe werd aangenomen. Tijdens het 
onderzoek bleek dat er over meerdere eigenaren veel gegevens beschikbaar 
zijn. Niet al deze informatie is opgenomen in dit artikel. De wel opgenomen 
informatie over de verschillende eigenaren/bewoners in dit artikel preten-
deert niet compleet te zijn, maar is bedoeld om een idee te geven van hun 
achtergrond. Het gehele onderzoeksrapport is te lezen in het Stadsarchief 
Kampen en het SNS Historisch Centrum. 
Voor de stedenbouwkundige situatie en de bouwgeschiedenis van de pan-
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den verwijs ik naar de bouwhistorische informatie in mijn opnamerapport, 
ook aanwezig in het archief. Een beknopte samenvatting daarvan staat in 
mijn artikel in de Kamper Almanak van 2017. 

Werkwijze en onderzoeksvragen 
De kadastrale gegevens in de oorspronkelijke tabellen van 1832 vormden 
het startpunt voor dit onderzoek. Daarna kon ik via notariële gegevens en 
inningslijsten van de gemeentelijke belastingen de eigenaren aan het einde 
van de 18de eeuw opsporen. Vervolgens was het mogelijk om de resterende 
eigenaren terug te vinden door een combinatie van gegevens uit testamen-
ten en de transportakten uit de 15de tot de 17de eeuw. Omdat men vóór 
circa 1808 geen huisnummering had, duidde men de plek van het huis vaak 
aan door het noemen van de ‘belendingen’, aangrenzende percelen. Hier-
door kan men in sommige perioden vaak tegelijk de eigenaren van de naast-
gelegen panden vrij aardig volgen. Dat deze randinformatie ook bijzondere 
bewoners op kan leveren, zien we bij Burgwal 79. De gevonden voormalige 
eigenaren van Burgwal 82 en 83 (voormalig hoekpand Burgwal-Broeder-
straat) moeten worden geplaatst in de situatie van vóór 1961, toen een brand 
deze panden verwoestte. Alleen op de plek van nummer 82 is daarna weer 
een nieuw huis gebouwd. 
De informatie over de eigenaren/bewoners na 1900 is hoofdzakelijk afkom-
stig van mevrouw G. Brijder, archiefmedewerker op het stadhuis. Wat be-
treft het onderzoek was de hoofdvraag eenvoudig: wie waren de eigenaren 
van Burgwal 80 en 81 voor en na het samenvoegen van de panden aan het 
begin van de 16de eeuw en na de splitsing rond 1880? Daarnaast zou het 
interessant zijn om de eigenaar te kunnen achterhalen die rond 1500 de 
panden samenvoegde. De beschrijving van de verschillende eigenaren be-
gint in 1440 en eindigt bij de huidige eigenaar. Ter verduidelijking van deze 
bewoningsgeschiedenis is op afbeelding 1 de kadastrale situatie van de be-
treffende percelen aan de Burgwal in 1832 te zien. 

Bewoners/eigenaren Burgwal 80 (1440-1501) 
In de 15de eeuw zijn Burgwal 80 en 81 nog twee aparte panden. De eerste 
eigenaar van nummer 80 die we terugvinden is Goossen Ommeloep.3 Hij 
wordt genoemd als ‘belender’ (buurman) van Alijt Beykens, eigenaresse van 
Burgwal 81, die haar huis verkoopt aan Andries Egbertz. We lezen dit in een 
transportakte uit 1440.4 De naam van Goossen Ommeloep wordt veel ge-
noemd in de 15de-eeuwse geschriften en de achternaam Ommeloep komt al 
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in de 14de eeuw voor in Kampen. Goossen was lid van de ‘schepenmemorie’ 
en ‘gemeensman’, een soort raadslid, in 1440, 1451, 1456 en 1458.5 Hij was 
in het bezit van meerdere huizen, waaronder een in de Oudestraat naast 
het Oude Richthuis.6 De man behoorde dus tot de rijkere Kampenaren van 
die tijd. Er is echter reden om aan te nemen dat hij niet in zijn pand aan de 
Burgwal woonde, maar vermoedelijk in een huis aan de Oudestraat, waar 
veel personen met een zekere status woonden. Het huis aan de Burgwal en 
de andere huizen die in zijn bezit waren werden dan verhuurd. Goossen 
Ommeloep is waarschijnlijk tussen 1458 en 1469 overleden, want in 1469 
verkopen zijn erfgenamen het pand aan Peter Jansz.7 We zien hem veelvul-
dig terug in de 15de-eeuwse transportakten en andere geschriften, waaruit 
blijkt dat hij waarschijnlijk ook een welgestelde figuur was. Hij bekleedde 
alleen geen hoge publieke functies, waardoor we verder minder van hem 
weten. Wanneer hij Burgwal 80 van de hand deed is onduidelijk, maar in 
1501 worden Maes Maesz en zijn vrouw als eigenaar en bewoners genoemd.8 

Afbeelding 1. Overzicht situatie percelen in 1832, kadastraal nummer 1230 is van voormalig Burgwal 83 en 1231 van 
het toen nog grote pand, dat feitelijk bestond uit de drie panden zoals met het gele kleurvlak is aangegeven. Van boven naar 
beneden: Burgwal 82, 81, 80. Kadastraal nummer 1232 beslaat het perceel van Burgwal 79. Bron: Kadastrale atlas 1832.
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Bewoners/eigenaren Burgwal 81 (1440-1501) 
Zoals eerder genoemd was Alijt Beykens de eerste gevonden eigenaresse van 
Burgwal 81 vóór 1440. Zij wordt in een andere akte ook wel Alijt van der Ae 
genoemd.9 Dit betekent dat zij vermoedelijk uit de familie Van der Ae af-
komstig was. Uit deze welgestelde familie kwam ook Geert van der Ae, naar 
wie de Geerstraat werd genoemd.
Na 1440 is Andries Egbertz de eigenaar. Over deze man heb ik geen infor-
matie kunnen vinden. In de verkoopakte van 1440 wordt, naast belender 
Goessen Ommeloep, als andere belending van nummer 81 Geert de Roeper 
genoemd, de eigenaar van Burgwal 82. Uit een andere akte uit 144510 blijkt 
dat deze Geert de Roeper ook eigenaar was van hoekpand Burgwal 83. In 
145611 verkoopt deze man Burgwal 82 aan Johan Lust en zijn vrouw, waarbij 
hijzelf als belending wordt genoemd (op 83) en ene Hendrick Aeltsz als an-
dere belending. Hendrick Aeltsz was dus in 1456 de eigenaar van Burgwal 
81. Hij was gemeensman van het Broederespel in 1443 en raadslid in 1447, 
1449-1451, 1453, 1457-1458, 1460, 1462, 1465, 1467, 1471 en 1473-1480.12 Ook 
van deze welgestelde eigenaar mag worden verondersteld dat hij het pand 
verhuurde en elders in de stad woonde. 
In 1469 wordt bij de verkoop van Burgwal 80 Maes Ludekensz als eigenaar 
genoemd van Burgwal 81. Ludekensz was gemeensman van het Broeder-
espel in 1469 en van 1475-1480.13 Vermoedelijk was hij (kort) getrouwd met 
Femme van Oenden. 
Aan het einde van de 15de eeuw komen we nog een eigenaar van Burgwal 81 
op het spoor door een akte uit 1484 van Johan Lust en zijn vrouw.14 In de akte 
worden Maes Maesz en Albert van Thije als belendingen genoemd. Albert 
van Thije was toen eigenaar van hoekpand nummer 83, zodat Maes Maesz 
blijkbaar eigenaar was van nummer 81. In de overzichtstabel (afbeelding 2) 
is goed te zien wie de eigenaren waren van Burgwal 79-83 in de 15de eeuw. 

Burgwal 79, de voorgeschiedenis van de Vene-Lindevergadering 
In de overzichtstabel zijn ook de eigenaren van Burgwal 79 te zien. We zien 
hier de voorgeschiedenis van de Vene-Lindevergadering, die door Th. van 
Mierlo wordt behandeld in de Kamper Almanak van 1989.15 In dit artikel uit 
Van Mierlo al het vermoeden, dat de locatie van deze vergadering zich in 
dit bouwblok heeft bevonden. Dit bewoningsonderzoek bevestigt dat. We 
zien namelijk ene Johan van der Linden, die in 1447 behalve een woning 
in de Nieuwstraat ook twee woningen aan de Burgwal koopt van Roleff Jo-
hansz.16 Als belender wordt onder andere Goossen Ommeloep genoemd. Bij 
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de verkoop van Burgwal 80 in 1469 wordt Johan van den Vene als zuidelijke 
belender genoemd; hij was de man van Femme van der Linde. Het is daar-
mee aannemelijk dat Femme het huis van haar vader heeft geërfd en dat 
later achter dit huis de Vene-Lindevergadering is gesticht, zoals zij in haar 
testament had bepaald. 

Bewoners/eigenaren Burgwal 80 en 81 (1501-1634) 
In een akte uit 1501 wordt heel duidelijk wie op dat moment de eigena-
ren en bewoners zijn van de panden Burgwal 80 en 81. Ook blijkt hieruit 
wie verantwoordelijk zijn voor het samenvoegen van de panden, want de 
eerstvolgende keer dat de panden worden genoemd (in 1538) is dat als één 
pand. Maes Maesz en zijn vrouw Femme van Oenden verkopen in 1501 een 
rente van 10 herenponden uit de beide huizen.17 Maes Maesz werd in 1484 
al genoemd als eigenaar van Burgwal 81. Blijkbaar is hij dus tussen 1469 
en 1501 ook eigenaar geworden van nummer 80. Deze Maes Maesz was een 
aanzienlijk man. Hij was gemeensman van het Broederespel van 1492-1498 
en van het Buitenespel van 1499-1504. Ook was hij raadslid van 1505-1522.18 

Zijn vrouw Femme van Oenden kwam uit een rijke familie. Sinds het einde 
van de 14de eeuw hadden ze onder andere het leen- en gebruiksrecht over 
een groot stuk land in Kamperveen, De Zuydertienden. Dit blijkt uit het 
Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen tussen 1379 en 1805.19 
Hierin is ook de verdere familiegeschiedenis van Maes Maesz en Femme 
goed te volgen. Het inmiddels samengevoegde pand wordt pas in 1534 weer 
genoemd als belending,20 daarna in de verkoopakte uit 1538,21 waarin vast-
ligt dat mr. Geert Glauwe het pand koopt van Geertruid van Broeckhuysen 

Periode Burgwal 79 Burgwal 80 Burgwal 81 Burgwal 82 Burgwal 83

Voor 1440 ? Goessen Ommeloep Alijt Beykens Geert die Roeper ?

1440-1447 Roleff Johansz Goessen Ommeloep Andries Egbertz Geert die Roeper Geert die Roeper

1447-1456 Johan van der Linden Goessen Ommeloep Henric Aeltsz Geert die Roeper Geert die Roeper

1456-1469 Johan van den Vene Goessen Ommeloep Henric Aeltsz Johan Lust ?

1469-1484 Johan van den Vene Peter Jansz Maes Ludekensz Johan Lust Albert van Thije

1484-1501

Johan van den Vene / 
Juffer Beerte van 
Uiterwijck
(weduwe van Johan)

? Maes Maesz Johan Lust Albert van Thije

1501
Juffer Beerte van 
Uiterwijck

Maes Maesz en
Femme van Oenden

Maes Maesz en Femme 
van Oenden

Zwaen Lust en Andries 
de Metselaar

?

Afbeelding 2. Overzichtstabel bewoners/eigenaren Burgwal 79-83 in de 15de eeuw. Bron: G.J. van der Schee, De bewonings-
geschiedenis van Burgwal 80 en 81 te Kampen (Kampen 2017).
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en haar man Anthonie van Doornick. Door de leenprotocollen weten we dat 
deze Geertruid van Broeckhuysen een dochter was van Hille Roeper en haar 
tweede man, Johan van Broeckhuysen. Hille Roeper was de enige dochter 
van Maes Maesz (Roeper) en Femme van Oenden. Ondanks het feit dat Hille 
Roeper nog een oudere dochter had bij haar eerste man, Peter Lubberts, is 
deze Cunera Roepers (Lubbertsdr) geen erfgenaam geworden van het pand; 
de reden is niet duidelijk. Hoe dan ook, vanaf 1538 begint er een periode 
waarin de invloedrijke en adellijke familie Glauwe het pand bewoont. Mr. 
Geert Glauwe is geboren tussen 1493 en 1495. Hij was gemeensman in 1541 
en raadslid van 1541-1547. Daarnaast was hij kerkmeester van de Bovenkerk 
tussen 1537 en 1540.22 Hij was getrouwd met Femme Morrhe, dochter van 
Willem Morrhe en Grete van IJsselmuiden. De familie Morrhe (of Morre) was 
ook een bekende en invloedrijke familie in Kampen. Geert Glauwe en Fem-
me Morrhe krijgen samen een zoon, Simon Glauwe. Geert Glauwe koopt 
tussen 1561 en 1570 ook Burgwal 82,23 waarmee hij het complex uitbreidde 
naar drie huizen. 
In de (bewoners)rol,24 vermoedelijk opgesteld tussen 1570 en 1575, worden 

Afbeelding 3.
Detail uit de (bewoners)rol 
van omstreeks 1575, O.A.K 
inv. nr. 338. Van onder naar 
boven de eigenaren van 
Burgwal 83 tot 76 (hoek 
St.Jacobsteeg); Willem 
Dirksz, Mr Geert Glauwe, 
Castellein, Rhijnvisch 
Huys en Hendrik Glauwe. 
(Respectievelijk Burgwal 83, 
Burgwal 82-80, Burgwal 79, 
Burgwal 78, Burgwal 76).
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in dit bouwblok aan de Burgwal nog vijf eigenaren genoemd (afbeelding 3). 
We zien dat alleen ene Willem Dirksz ten noorden van Geert Glauwe wordt 
genoemd. Deze Willem Dirksz woonde in die tijd inderdaad in het hoekhuis 
Burgwal 83. In 1575 blijkt uit een akte25, waarin Simon Geertzoon Glauwe 
rente verkoopt uit zijn huis aan de Burgwal, dat Simon intussen eigenaar is 
geworden. Als belender wordt onder andere de weduwe van Willem Dirksz 
genoemd. Simon Glauwe heeft niet lang in het pand gewoond, want al op 
18 augustus 158326 schenkt hij het aan zijn oudste zoon, Jakob Glauwe (1562-
1634). Jakob was getrouwd met Bittera van Ense. Zij bleven kinderloos, waar-
mee het pand uit de familie raakte. Na zijn dood in 1634 liet hij het huis na 
aan zijn neef, Gerrit Kuinretorf de Lege.27 Hier eindigt de periode Glauwe en 
begint een korte periode waarin een Kuinretorf het pand bewoont. 

Periode Kuinretorf (1634-1657) 
Gerrit Kuinretorf de Lege was een zoon van Hendrick Kuinretorf en Maria 
Glauwe. Hij was getrouwd met Judith van Twickeloo, dochter van Roelof van 
Twickeloo28 en Geertruid van Ense. In 1632 kocht hij het goed Harstenhorst 
bij Wilsum van zijn oom Jakob en mocht hij zich voortaan jonkheer Gerrit 
Kuinretorf de Lege tot Harstenhorst noemen.29 Gerrit zat van 1645 tot 1649 
als heemraad in het bestuur van het waterschap van Kamperveen en was in 
1650, 1653 en 1654 gecommitteerde van Kamperveen. Gerrit en Judith stier-
ven kinderloos in respectievelijk 1657 en 1663, waarna het pand enige tijd 
vererft binnen de familie van Twickeloo. Pas in 1727 duikt het pand weer op 
in de transportakten. 
Er zijn echter nog een aantal aardige zaken te melden over de periode Kuin-
retorf. Zo is er nog lang sprake geweest van een zijgang in de Broederstraat 
die de naam ‘Jonkheer Cuindertorfgang’ droeg.30 Dit was waarschijnlijk een 
gang die in de 17de eeuw leidde naar het perceel van Burgwal 80 en 81. Ook 
is de naam ‘Huis Kuinretorf’ nog tot de 19de eeuw de aanduiding voor het 
grote pand aan de Burgwal. Totdat de resultaten van dit bewoningsonder-
zoek afgerond werden was de heersende theorie dat in de panden langere 
tijd leden van de familie Kuinretorf hadden gewoond. Dit blijkt dus slechts 
een korte periode in de 17de eeuw geweest te zijn.

Periode Van Twickeloo (1657-1727) 
We kunnen door informatie uit verschillende testamenten de vermoede-
lijke opeenvolging van eigenaren/bewoners tussen 1663 en 1721 vrij goed 
reconstrueren. Zoekend met de naam Van Twickeloo en Van Twikkel, vond 
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ik de betreffende verkoopakte van 1721.31 Als verkoper staat ene Jan Maurits 
Blanckvoort vermeld, zoon van burgemeester Jan Blanckvoort, man van wij-
len Clara van Twikkel en vader van hun vier ‘onmondige’ kinderen. Hier is 
dus sprake van een jonge weduwnaar, die het pand van de hand doet. Uit 
verschillende testamenten32 blijkt dat Judith van Twickeloo nog twee onge-
trouwde zussen had, Geertruid en Joanna, en een broer, Roloff. Deze Roloff 
was getrouwd met Hendrina Morre en stierf al in 1645. Hij liet Hendrina en 
twee jonge kinderen achter: Rudolf van Twickeloo en Maria Geertruid van 
Twickeloo. Rudolf trouwde met Maria Catharina van Lieuvendaal33 en zij 
krijgen meerdere kinderen, onder wie Clara van Twikkel. 
De drie zussen van Roloff, die allen kinderloos bleven, lieten in hun tes-
tamenten vastleggen dat een deel van hun erfenis naar de erven van hun 
jong overleden broer zou gaan. Op deze manier is vermoedelijk het grote 
pand aan de Burgwal eerst in handen gekomen van Rudolf van Twickeloo 
en Maria van Lieuvendaal, die het weer nalieten aan dochter Clara van Twik-
kel. We weten echter niet of zij er wel heeft gewoond, want zij stierf jong, 
tussen 1710 en 1720. We weten wel dat Maria van Lieuvendaal in het pand 
heeft gewoond; we komen haar namelijk tegen in het register uit 1685 van 
ontvangen ‘lantaarngeld’ als Vrouwe van Twickeloo.34 Haar man Rudolf was 
toen al overleden. De genoemde leden van de familie Van Twickeloo vorm-
den de Kamper tak van deze grote adellijke familie. Een andere tak woonde 
op Kasteel Twickel in Delden. 

Periode dominees hervormde gemeente Kampen (1727-1760)
In 1727 wordt het pand aangekocht door dominee Petrus Hollebeek35 (afbeel-
ding 4). Deze dominee en kanselredenaar kwam uit een domineesfamilie en 
werd in 1696 geboren in Deventer. Na vanaf 1721 predikant te zijn geweest 
in Loenen aan de Vecht, kwam hij in 1724 naar Kampen. Hij was voorganger 
tot zijn vertrek naar Amsterdam in 1732 en overleed daar in 1750.36 Petrus 
Hollebeek liet voor zijn vertrek een pentekening maken van de achterzijde 
van zijn huis aan de Burgwal. Deze tekening, uit 1732 door Cornelis Pronk, 
bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum van Zwolle (afbeel-
ding 5). De tekening geeft veel informatie over de bouwgeschiedenis van de 
achterzijde van de drie panden, die toen als één pand werden gebruikt. Het 
is de enige afbeelding waar de toren nog met al zijn maniëristische details, 
zoals de bekroning en de zandstenen kruiskozijnen, op staat.
Hollebeek verkocht het pand aan zijn collega, Johannes Roldanus.37 Deze do-
minee had in functie een overlap met Hollebeek, omdat men toen meerdere 
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voorgangers had voor de hervormde gemeente. Roldanus was predikant van 
1729 tot 1755. Hij woonde nog tot de verkoop in 1760 in het pand. De twee 
dominees behoorden zeker tot de hogere klasse, wat blijkt uit het feit dat ze 
zich een dergelijk groot en duur pand aan de Burgwal konden veroorloven. 

Periode Tengnagel (1760-1781) 
In deze periode zien we twee eigenaren uit de rijke familie Tengnagel 
 genaamd Gansneb. De eerste is Lambert Joost Tengnagel toe Bonkenhove, 
genaamd Gansneb. Het is onbekend of hij ook in het pand heeft gewoond 
of het in 1760 kocht als investering;38 in 1768 verkoopt hij het aan zijn huur-
ders, zodat het laatste het meest waarschijnlijk is. Aan de naam van de 
 koper te zien, lijkt deze familie te zijn, maar dat kan ik niet bevestigen. Deze 
Borchard Harmen Tengnagel tot Luttenberg, genaamd Gansneb, koopt het 
pand op 15 juli 176839 en heeft het in bezit tot de verkoop in 1781. 

Periode familie Van der Merwede (1781-1822) 
Op 4 oktober 1781 koopt Cecilia Catharina van der Beeck het pand. Zij was 
de vrouw van de drie jaar eerder overleden Jan Severijn van der Merwede40 

(1721-1778). Samen hadden ze vijf kinderen: onder anderen Assuerus (1761-

Afbeelding 4. Portret Dominee Petrus Hollebeek. 
Bron: www.hollebeek.nl/family

Afbeelding 5.  Achterzijde Burgwal 80, 82 en 82. 
Woonplaats van Ds. P. Hollebeek. Gewassen pen- en 
penseeltekening toegeschreven aan C. Pronk, 1732. 
Collectie Stedelijk Museum Zwolle.
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1823) en zijn broer Hendrik Lodewijk van der Merwede (1772-1847). Vader Jan 
Severijn had de functie van armenmeester in de periode 1769-1770 en was 
dus waarschijnlijk niet onbemiddeld. Zijn zoon Assuerus schopte het nog 
verder als gemeensman van 1780-1788 en was raadslid van 1788-1795.41 Broer 
Hendrik Lodewijk deed het ook niet slecht als lid van de municipaliteit tus-
sen 1802 en 1807 en als lid van de vroedschap in 1808.42 Hendrik Lodewijk 
verkoopt het pand in 1822. Uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat er 
rond 1810 een forse verbouwing heeft plaatsgevonden. Omdat moeder Van 
der Merwede in dat jaar is overleden43, is het waarschijnlijk dat haar zoon 
Assuerus, die het vermoedelijk erfde, het pand grondig heeft laten verbou-
wen en moderniseren. De resultaten hiervan zien we onder andere nog te-
rug op de foto’s van de achtergevel uit 1875. Waarom vervolgens zijn jongere 
broer het pand in 1822 verkoopt, kort voor zijn dood, is mij niet duidelijk. 

Periode Marius en De Swart (1822-1837) 
In 1822 kopen Frederik Carel Marius en zijn vrouw Anna Franciska Louisa 
de Swart het pand.44 Frederik is rentenier en bij leven vooral bezig met het 
aankopen en weer verkopen van vastgoed. Hierdoor verkeert ook hij in de 
kringen van de gegoede burgerij van Kampen. Nadat in 1828 Frederik over-
lijdt, blijft Anna Franciska in het pand wonen tot zij het verkoopt in 1837.45 

Periode Van Spengler (1837-1877) 
Willem Frederik van Spengler (1797-1877) is de laatste eigenaar vóór de split-
sing in 1880. Veertig jaar lang woonde hij met zijn vrouw en kinderen in het 
enorme pand, waarschijnlijk met het nodige personeel. Volgens de kadastra-
le gegevens had hij ook veel (hooi)land in bezit, dat hij verpachtte aan (stads)
boeren. Vermoedelijk staat zijn vrouw op de foto die rond 1875 werd ge-
maakt van de voorgevel van het huis (afbeelding 6). Van Willem Frederik we-
ten we dat hij de rang van kapitein had bij de infanterie van het Nederland-
se leger. Daarnaast had hij het predicaat jonkheer; de familie Van Spengler 
was in 1816 in de adelstand verheven. Hij is verder tussen 1814 en 1861 lid 
geweest van de Provinciale Staten van Overijssel. Het pand werd in de 19de 
en begin van de 20ste eeuw nog vaak Huis van Spengler genoemd naar deze 
adellijke bewoner, die blijkbaar veel bekendheid genoot in Kampen. 

Periode Bessem en Hoogenkamp (1877-1906) 
In 1877 wordt het pand openbaar te koop aangeboden en gekocht door de 
sigarenfabrikanten Anthonie Bessem en Albert Arnold Hoogenkamp (afbeel-
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De notarissen RAINIRONNET en 
VIN DER »LISSEN te Kampen, 
zullen op Maandag 17 December e. k., 's na-
middags één ure, in de Moriaan aldaar, 
publiek verknopen : 

t Een Kapitaal 
aan het beste gedeelte van den Burgwad 
te Kampen, wijk 3 No. 282. met daarnaast 
staand koetshuis en stal, en achter- 

elegen grooten tuin, strekkende langs 
de Broederstraat, te zamen groot 10 ares 
12 centiares 

Behalve eene uitmuntende gelegenheid 
tot het bouwen van een paar flinke nee-
zenhuizen aan de Broederstraat, zijn de 
perceelen te zamen door de groote ruimte 
zeer geschikt voor de oprichting van een 
fabriek of dergelijke zaak. 

De veiling geschiedt in de volgende 4 
perceelen en combinaties, bij opbod : 

e. Het Heerenhuis, met den tuin er 
achter ter breedte van het buis, en een 
gang naar de Broedernratu. Staande op 
f 9966. 

k. koetshuis en stal met een gedeelte 
tuin er achter, op f 3075. 

3 en 4. Twee perceelen tuingrond 
langs de Brocderstraai, op l 958 en t. 950 

Daarna n5. 3 en 4 ; — en nos 2, 3 en 4. 
Eindelijk de géndrale massa bij mijnring. 

II. Drie ttilmitude 	grosiand 
in den Polder Broeken ot Malen, gemeente 
Kampen, als 

o. nabij de firoederpoore, H. 1.49.70. 
Slaande op f 6503. 

2o. hij den Boverabroeksweg, H. 2.22.30. 
Staande op f 9155. 

30. hij den Sloper, H. 1.48.30. Slaande 
op f 6182 

liet Ileerenhuis en toebehooren is te aan- 
vaarden 1 Mei 1872. 

De maten dadelijk. 
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ding 7). Zij splitsen het pand en verbouwen het grondig, waarna ieder in een 
helft van het pand gaat wonen. Achter het koetshuis, dat ze apart verkopen, 
laten ze in 1878 een sigarenfabriek bouwen. Bessem gaat wonen in Burgwal 
80 en overlijdt uiteindelijk in 1901. Hoogenkamp gaat wonen in Burgwal 81, 
waar hij in 1906 overlijdt; zijn weduwe verkoopt het pand in 1907. Voor het 
pand is deze verbouwing en splitsing uiteraard een belangrijke periode ge-
weest. De splitsing bracht ongeveer de situatie terug van vóór 1500. De steeg 
die tussen de panden doorliep bleef, nu overkluisd, en functioneerde (zoals 
nog steeds) als entree naar Burgwal 80. 

Afbeelding 6. Voorgevel van Burgwal 80 en 81 samen in 
1875. Foto collectie SNS Historisch Centrum / Frans Walkate 
Archief.

Afbeelding 7. De aankondiging van de publieke verkoop 
van het pand in de krant uit 1877. Bron: Kamper Courant 
16 december 1877.
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Vanaf 1878 zijn er dus aparte eigenaren van de beide panden. Hieronder 
worden eerst de eigenaren van Burgwal 80 genoemd en vervolgens die van 
Burgwal 81. 

Bewoners/eigenaren Burgwal 80 vanaf 1901 
1901-1923 Hendrika Prins, weduwe van Anthonie Bessem. 
1923-1930 Johannes Breukelman en Berend Brugman. Johannes Breukelman 
was timmerman. 
1930-1948 Jan Zwiersz Holtland. Hij was administrateur van beroep en ging 
wonen op de begane grond. Hij staat volgens kadastrale gegevens te boek als 
eigenaar van zowel 80 als 80-1. Zijn zoon Zwier Holtland is opgegroeid in 
Burgwal 80, onder andere tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is te lezen in 
het boek Jeugdherinneringen uit de jaren 1927-1933 van Zwier Holtland.46 

In 1948 kocht de Amsterdamse Bank het pand en werd de begane grond ver-
bouwd tot kantoor. In 1966 fuseerde deze bank met de Rotterdamse Bank en 
verhuisden zij naar IJsselkade 50. 
In 1966 vestigde de Woningbouwvereniging Kampen zich aan de Burgwal 80.
 
Intussen werd de bovenwoning gewoon verhuurd. In Burgwal 80-1 hebben 
gewoond: 
Willemina Stuart, weduwe van J.W. Jacobze, tussen 11-08-1937 en 31-03-1939; 
Marinus Dixon, tussen 24-04-1939 en 09-07-1952; 
Aalt van Dijk, tussen 10-07-1952 en 02-12-1965; 
Willempje Bos, tussen 02-12-1965 en 25-09-1973. 
Na 1973 is men blijkbaar gestopt met verhuren en kwam de bovenwoning 
grotendeels leeg te staan. Vermoedelijk is de eerste verdieping gebruikt door 
de woningbouwvereniging als opslag/archief en dergelijke. 

1983 Firma IJzerman gerechtsdeurwaarders, die er kantoor hielden. 
2016 de heer J. Peeters, tevens eigenaar van Burgwal 81. 

Bewoners/eigenaren Burgwal 81 vanaf 1906 
1907-1920 Gerrit Berk, fabrikant. Hij was een van de zes broers die vanaf 
1902 samen eigenaar waren van de NV Kamper Emaillefabrieken in Kampen. 
1920-1937 Antonius van Halm, kassier. Hij overlijdt in 1927. Zijn weduwe 
Aukje van der Wal laat in 1931-1932 het pand splitsen in een beneden- en 
bovenwoning. Het is echter niet in twee adressen gesplitst. Zij verkoopt het 
pand in 1937. 
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1937-1971 Gerrit Jan Vos, makelaar. Van 1967–1970 woont ook Roelof D. Vos 
op dit adres. 
1973-1979 Jan H. Kamerbeek. 
1979-1988 Detmer Deddens en echtgenote. De heer Deddens werd in 1979 
hoogleraar kerkrecht aan de Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg). 
1988-2016 de heer R. Venema en mevrouw S.M.P. Venema-Brands. 
2016 de heer J. Peeters en gezin. 

Enkele opmerkingen over de bewoners in relatie tot de bouwgeschiedenis 
Door dit bewonersonderzoek is er ook een nieuwe blik geworpen op enkele 
theorieën over de bouwhistorie van de panden. Omdat ik beide onderzoeken 
heb uitgevoerd, wil ik enkele zaken noemen die nu beter gedateerd kunnen 
worden. Het blijven echter vaak aannames die door toekomstig onderzoek 
of nieuwe inzichten ingehaald kunnen worden. 
Op afbeelding 5 zien we de achterzijde van de panden in 1732. Uiterst links 
valt de ranke achtergevel van Burgwal 80 op. Er is gebruik gemaakt van na-
tuurstenen kozijnen en pinakels op de gevel. Gezien de overeenkomsten met 
de voorgevel van het Gotische Huis (Oudestraat 158), gebouwd omstreeks 

Afbeelding 8. Situatie begin jaren zestig. Foto: Stadsarchief Kampen THA SK, inv.nr. 00420.
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1499, is het aannemelijk dat de verbouw van de achterzijde van Burgwal 80 
plaatsvond voor of rond 1500. Voor zover we weten kan Peter Jansz nog tot 
1501 eigenaar zijn geweest van Burgwal 80 en zodoende worden beschouwd 
als de opdrachtgever van de verbouw van de achtergevel en de bouw van de 
traptoren ergens tussen 1469 en 1501. De tweede mogelijkheid is dat er in 
die periode nog een eigenaar is geweest, van wie wij de naam niet kennen. 
De derde mogelijkheid is dat Maes Maesz ook Burgwal 80 gekocht heeft tus-
sen 1469 en 1501, waarmee hij de bouwheer is geweest. Hij was in elk geval 
degene die de panden tussen 1501 en 1525 zichtbaar heeft samengevoegd. 
Los van de vraag wie de opdrachtgever is geweest, vermoed ik dat de toren 
bij de bouw nog niet de hoogte en de bekroning had die is te zien op de 
pentekening van Pronk. Die bovenste geledingen zijn niet nodig voor de oor-
spronkelijke functie van traptoren. De verhoging en uivormige bekroning 
zijn vermoedelijk het werk geweest van Geert Glauwe. Halverwege de 16de 
eeuw, tijdens de renaissance, zien we veel van dit soort torentjes verschijnen 
in de grotere steden in ons land, vaak als symbool van rijkdom en macht. 
Geert Glauwe was in deze tijd raadslid en moet een welvarend man zijn 
geweest. Aardig detail is dat hij ook raadslid was in 1543, toen het oude stad-
huis na de brand grotendeels werd herbouwd mét uivormige bekroning op 
het torentje. Overigens vermoed ik dat Geert Glauwe ook verantwoordelijk 
was voor het aanbouwen van het achterhuis van Burgwal 81. De achtergevel 
die daarbij ontstond en die is te zien op de prent uit 1732, ziet er wezenlijk 
anders uit dan die van Burgwal 80 en lijkt dan ook halverwege de 16de eeuw 
tot stand te zijn gekomen. Omdat Geert Glauwe tussen 1561 en 1570 Burgwal 
82 aankoopt, is het mogelijk dat hij daarna het genoemde achterhuis liet bou-
wen. De gevonden inpandige achtergevel in Burgwal 81, met daarin enkele 
bouwsporen, waaronder een eiken bolkozijn, past zeker in deze theorie. 

Over de muurschildering die werd gevonden in 1878 
Onder andere in de Kamper Almanak van 1950-1951 is door H.J. Moerman het 
nodige geschreven over de (helaas verdwenen) muurschildering.47 Het zou 
misschien gaan om een schildering in een voormalige huiskapel. Het was 
mij niet duidelijk of er nog een calque of tekening van de originele schilde-
ring aanwezig was in het archief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. De afbeeldingen van de schildering, die we onder meer zien in het ar-
tikel van Moerman, zijn niet heel scherp. De tekening die van de calque was 
gemaakt, werd gevonden in Amersfoort en bleek zeer gedetailleerd en in 
kleur uitgevoerd (afbeelding 9). Op de tekening zijn uiterst links geknield de 
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vermoedelijke opdrachtgevers van de schildering afgebeeld; vaak waren dat 
ook de eigenaren van het pand waarin de schildering zich bevond. Doordat 
we nu een vrij goed overzicht hebben van de bewoners vanaf 1440, rees de 
vraag of het mogelijk zou zijn de afgebeelde figuren uiterst links op de teke-
ning te identificeren. Daarvoor was het van belang om de muurschildering 
zo scherp mogelijk te dateren. De heer J. Nanninga Uitterdijk schreef in een 
krantenartikel in 1878, dat men dacht dat het 15de-eeuws zou zijn. Ik wilde 
graag weten welke inschatting men anno 2017 zou maken en heb daarvoor 
de hulp ingeroepen van professor Anna Bergmans, specialist middeleeuw-
se muurschilderingen in België, en de Nederlandse kostuumhistorica Irene 
Groeneweg. Beiden plaatsen de schildering in het tijdvak 1460-1500, met als 
uiterste grens 1510. Vooral op basis van de kleding wordt meer gedacht aan 
het laatste kwart van de 15de eeuw. 
Dit betekent dat we nog altijd niet zeker weten wie er zijn afgebeeld. Wel 
is duidelijk, dat de vermoedelijke stichters en eigenaren van het pand ge-
knield zijn afgebeeld, met hun dochter staand erachter (zie afbeelding 10). 
Dit was destijds een gebruikelijke manier om opdrachtgevers met hun kin-
deren af te beelden.48 Ik dacht zelf als eerste aan Maes Maesz met zijn vrouw 
Femme van Oenden en enige dochter Hille. Dit is nog altijd een mogelijk-
heid, maar gezien de vermoedelijke geboortedatum van Hille rond 1496, 
zou de schildering dan pas rond 1512 of later zijn aangebracht. Hille wordt 
namelijk (voor zover zichtbaar) afgebeeld als een jonge vrouw van minstens 
16, 17 jaar en niet als een meisje jonger dan 10 jaar. 

Afbeelding 9. Foto van de originele tekening, gemaakt van de calque op ware grote die is gemaakt van de schilderingen. 
Bron: Bibliotheek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Foto: G. J. van der Schee.
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Omdat ik ook niet zeker weet in welk pand de schilderingen waren aan-
gebracht (80 of 81) is het ook nog mogelijk dat Peter Jansz (eigenaar van 
Burgwal 80 vanaf 1469) is afgebeeld met zijn gezin rond 1470 of 1480. We 
weten helaas niet hoelang Jansz daar woonde en ook niets over zijn gezins-
samenstelling, waardoor we hierover geen zinnige uitspraken kunnen doen. 
Ik zal blijven zoeken naar aanvullende gegevens om hierover wat meer dui-
delijkheid te krijgen. Het zou interessant zijn om toch ooit namen aan de 
afgebeelde personen op de schildering te kunnen koppelen. 

Afbeelding 10. Detail van 
de foto van de tekening met 
daarop de vermoedelijke 
stichters en eigenaren van 
Burgwal 80/81. 
Bron: Bibliotheek Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. 
Foto: G. J. van der Schee.
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Besluit 
Dit onderzoek maakte het mogelijk de bouwgeschiedenis van deze bijzon-
dere panden te koppelen aan de bewoners, We zien dat de panden al vanaf 
de 15de eeuw welgestelde eigenaren hebben gehad. Bijna allemaal waren ze 
gemeensman, raadslid, of bekleedden ze een andere hoge (publieke) functie. 
Dit toont aan dat de stenen panden in de 15de eeuw vermoedelijk nog steeds 
bijzonder waren en geliefd als woning of investering. Rond 1500 bleken ze 
geschikt om er één groot huis van te maken, met behoud van de meeste 
balklagen en bouwmuren. In later eeuwen bleef vooral de inhoud en uitstra-
ling van het grote huis de rijken en adellijken aantrekken, met in de 19de 
eeuw als laatste belangrijke bewoner jonkheer Van Spengler. 
De opdrachtgevers voor de bouw van de panden heb ik helaas niet kunnen 
achterhalen. De kans hierop was dan ook heel klein, gezien de bouwtijd in 
de eerste helft van de 14de eeuw en de schaarste aan bronnen uit die tijd. 
Al met al hoop ik dat de bevindingen bijdragen aan de kennis over de ge-
schiedenis van de stad Kampen, haar vroegere bewoners en van nut zijn bij 
toekomstige onderzoeken hiernaar.

Noten

Al het gebruikte archiefmateriaal berust in het Stadsarchief Kampen. 
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